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Het jaar 2014 was voor onze hengelclub over het algemeen een goed vis jaar. 

De vangsten waren goed en ook werd er door veel vissers meegedaan aan onze wedstrijden. 

De voorjaarswedstrijd ging naar Heerenveen en is gewonnen door Arie Timans. 

Aan deze wedstrijd deden 8 vissers mee. 

De laatste zaterdag van Maart hebben we de schoonmaak dag gehad en er is weer ontzettend veel 

rommel uit het Boterdiep gehaald. 

Na afloop was er snert en een zopie  dit is gesponsord door de federatie. 

Snert gemaakt door Klaas was zeer goed. 

Ook de samenwerking met de ijsclubs en de SDM is goed. 

In April hadden we de eerste zaterdag wedstrijd volgens de nieuwe opzet , wij vissen onze 

wedstrijden mee met het district Hunsingo en bepalen uit deze uitslag onze uitslag. Op deze manier 

hebben toch een leuke zaterdagcompetitie en doordat de wedstrijden overal in het noorden gevist 

worden en ook door meerdere HSV kun je je ook meten met andere vissers uit de regio. 

Kortom opzet geslaagd  

De competitie wordt gesponsord door   de Timmerstee en de bokaal is gewonnen door Piet de 

Winter. Algemeen kampioen , Willem Slagter gewicht , Stephan Timans aantal en Arie Timans reserve 

kampioen 

In totaal hebben 8 vissers hieraan mee gevist.  

 

De zondag competitie begint ook in April en deze competitie wordt dit jaar gesponsord door Koozaa 

welness.. 

Deze 6 wedstrijden werden ook weer goed bezocht en we zijn naar uit een lopende wateren geweest 

de een met meer succes dan de andere. Maar dit hoort erbij, 

Aan de zondag wedstrijden hebben 15 vissers mee gevist. 

Algemeen kampioen is Rene Tuitman , gewicht Piet de Winter, aantal Derk de Groot en reserve  

Pieter Ketting. 

De prijzen waren mooie pakketten van Koozaa en  werden de bekers uitgereikt door Lammy en Jort . 

Verder was er voor alle vissers een stukje zaip van Koozaa.  

 

10 Mei de Klaas Wever bokaal dit jaar gesponsord door GX industrial service . 

Hier is een speciale wedstrijd van gemaakt en wel een wedstrijd in de forellen vijver in Niebert . 

Een heel aparte ervaring ,en voor sommigen een dag om nooit te vergeten, vooral Anne heeft een 

speciale middag want zijn visparaplu waait in vijver 2 en terwijl dit gebeurt vangt hij in vijver een 



tuinstoel , na afloop van de wedstrijd wat dreggen in vijver 2 en wonder boven wonder werd de 

paraplu onbeschadigd terug gevangen .Al met al  een zeer mooie visdag. 

Na afloop in de kantine de rookoven van Frank aan loop en de BBQ van P.J. en daarna was het lekker 

eten in de gerookte en gebakken vis. 

Reden is daarom ook dat we deze wedstrijd weer op de kalender hebben gezet. 

Winnaar van de Klaas Wever bokaal is Fre Tuitman. 

 

Hierna volgen de avondwedstrijden gesponsord door Drogisterij Dio Marja. 

Ook de avond wedstrijden zijn zeer goed bezocht, en aan deze wedstrijden hebben 12 vissers mee 

gevist.  

Piet van Marja was er zelf om de prijzen uit te reiken in de vorm van roek en himmel pakketjes. 

Winnaar van de avond wedstrijden is Willem Slagter, gewicht Stephan Timans , aantal Jur Hazekamp 

en reserve Rene Tuitman. 

 

Zaterdag 9 juli de marathon wedstrijd om de Lage Wierde bokaal . 

Voor deze wedstrijd melden zich s'ochtends om 5 uur 8 vissers om 12 uur te gaan vissen . 

Het was een snikhete dag, de warmste dag van het jaar , ondanks de hitte waren de vangsten goed. 

De rust pauzes zijn goed verzorgt dmv een hapje en een drankje . 

Winnaar van deze wedstrijd is Stephan Timans op de voet gevolgd door Klaas Vegter . 

Stephan wint de Lage Wierde wisselbeker en een trofee voor eeuwig. 

 

9 augustus de vakantie wedstrijd , aan deze wedstrijden hebben 11 vissers mee gevist  en de 

wedstrijd is gewonnen door Stephan Timans 2e Willem Slagter , 3e Rene Tuitman. 

Tijdens de vakantie was het weer zeer slecht , maar s avonds bij de Bbq klaarde het op en was het 

nog lang gezellig. 

 

In september de koppel wedstrijd voor de jeugd georganiseerd door Jur . 

Deze wedstrijd is gesponsord door bouwservice Timans en Koozaa welness. 

Deze sponsoren hebben het springkussen en de hapjes gesponsord Arie Wesley en Martin Huizing 

bedankt  

Aan deze wedstrijd doen 16 senioren mee en een 20 tal jeugdleden mee. 

Jur en Mark hebben weer een fantastische prijzentafel voor de jeugd en deze vinden dit dan ook 

weer top. 

1e wordt Willem Slagter 2e Arie Timans 3e Gerard Mulder. 



 

26 oktober de vrije najaars wedstrijd  met 7 vissers aan de kant. 

Deze wedstrijd word gevist volgens het avond reglement en is gewonnen door Jur Hazekamp 2e 

Martin Huizing, 3e Arie Timans. 

Dit is ook de laatste vrije wedstrijd en hier is ook een klassement van gemaakt. Algemeen kampioen 

Stephan Timans , gewicht Arie Timans , aantal Willem Slagter en reserve Rene Tuitman. 

 

Dan beginnen we in november aan onze reeks winter wedstrijden , dit jaar 6 stuks, om de Mulder 

Wonen bokaal aangeboden door Folly Hemmes. 

Om 6 wedstrijden te gaan vissen bleek een goede zet en in totaal hebben 9 vissers  mee gevist aan 

deze  competitie.  

De 1e wedstrijd is traditioneel de snert wedstrijd in Sneek met snert van Klaas en dit is alleen al een 

reden om mee te gaan . 

De Mulder Wonen is gewonnen door Rene Tuitman gewicht is Martin Huizing aantal Arie Timans en 

reserve Erik Huitsing. 

 

In december ontvingen we het droevige bericht dat ons lid Arie Zwerver plotseling is overleden aan 

een hartaanval. 

Arie was binnen onze vereniging actief bij de jeugd en was ook tijdens de meeste avond en zaterdag 

wedstrijden van Jur en Pieter Jan in voorgaande jaren actief. 

Wij zijn als bestuur naar de crematie van Arie geweest en het was goed om te zien dat er veel 

medevissers aanwezig waren. 

Deze grote belangstelling werd ook door de kinderen en Truida van der Laan gewaardeerd. 

 

Met oud en nieuw hebben we in samenwerking met de Schaats en de ijsbaan en SDM weer het 

vuurwerk op het Concordiaplein verzorgd.  

Het hele dorp was weer uitgelopen . 

 

Ook hebben we als vereniging bijgedragen aan het maken van een wedstrijd parcours aan het 

Winsummerdiep. 

 

Ook willen we alle vrijwilligers bedanken voor bardiensten, grasmaaien ,borden langs parcours 

zetten. 

En natuurlijk ook alle sponsoren van de wedstrijden en evenementen.  

Ook bedanken we Piet voor het bijhouden van de uitslagen en standen op de Website 



 

Ik denk dat we als vereniging kunnen terug kijken op een zeer goed vis jaar  

Met in totaal 26 verschillende vissers 593 kilo vis en 5233 vissen. 

 

Eindstand van vergadering tot vergadering is Algemeen Rene Tuitman , gewicht Piet de Winter , 

aantal Stephan Timans en reserve Willem Slagter. 

 

Het totale leden aantal is dit aankomend jaar wat gezakt , maar we verwachten dat dit in de loop van 

het jaar wel wat bijtrekt, dit mede door de online vispas. 

 

Erik Huitsing 

Secretaris  

6 maart 2015 

 

 

 

 

 

 


