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In de maand Maart waren er diverse activiteiten buiten het vissen 
om, te beginnen met het vrijmaken van het wedstrijd parcours aan 
de Schouwerzijlsterweg in Winsum , waarbij Erik Huitsing en Willem 
Slagter aan hebben meegeholpen. 
De week er op de schoonmaak dag in Middelstum , waar we met 3 
boten het Boterdiep en het Westerwijtwerdermaar weer van de 
nodige rotzooi ontdaan hebben. 
Na afloop was er weer de snert en een borrel aangeboden door onze 
vereniging en gesubsidieerd door de Federatie. Alle medewerkers 
bedankt. 
Op 24 Maart de eerste wedstrijd de vrije voorjaarswedstrijd deze is 
gewonnen door René Tuitman , waarbij wel vermeld moet worden 
dat Arie Timans veel dikke vissen verspeeld heeft. 
In April beginnen de zomer competities met de Timmerstee bokaal 
op zaterdag en de Koozaa bokaal op zondag.  
Tijdens de eerste wedstrijd om de Timmerstee bokaal legt Willem 
Slagter gelijk al de basis voor de gehele competitie en dit doet hij 
tijdens de 5e wedstrijd nogmaals. Willem Slagter wordt dan ook de 
grote winnaar van deze competitie over 6 wedstrijden met een 
gewicht van 64kilo416 gram en 1288 punten , Martin Huizing wordt 
2e met 17kilo388gram en 348 punten, Arie Timans wordt 3e met 
11kilo613gram 232 punten en Piet de Winter wordt reserve 
kampioen met 7kilo115gram met 142punten in totaal hebben 8 
vissers mee gevist om de Timmerstee bokaal. 
Ook zijn we in April gestart met de zondag competitie om de Koozaa 
bokaal en hier hebben in totaal 14 vissers aan mee gevist. De 
wedstrijden op zondag waren  weer spannend tot het laatste 
moment , want tijdens de 3e wedstrijd liet Arie Timans de nu  wel 
gevangen dikke vissen vroegtijdig weer zwemmen wat hem anders 
dicht bij het kampioenschap gebracht had. René Tuitman wordt nu 1e 
met mooie aantallen vis. Uitslag is als volgt Algemeen kampioen René 
Tuitman met 535 vissen 18kilo920gram en 913 punten, Arie Timans 
gewicht kampioen met 201 vissen 25kilo430gam en 710 punten, 
aantal kampioen wordt Kees Vegter met 247vissen 12kilo600gram 



en 499 punten en reserve kampioen Willem Slagter met 164 vissen 
,14kilo180gram en 488 punten. 
In de Maand Mei hebben we samen met de ijsverenigingen de 
Schaats en de Ijsbaan de 5 Mei optocht georganiseerd, met diverse 
versierde wagens oude auto’s, Trekkers, motoren  en brommers 
hebben we er een leuke en zeer geslaagde dag van gemaakt. Winnaar 
van de optocht is Kroug Slinger en daze gaan dit evenement de 
volgende keer organiseren. Na afloop was er muziek geregeld door 
de plaatselijke Horeca.  
Op 12 Mei de Klaas Wever bokaal wederom een forellen vis wedstijd 
in Niebert, deze is gewonnen door Erik Huitsing die verreweg de 
meeste forellen wist te vangen  11 stuks van de in totaal 33 gevangen 
vissen. Aan deze wedstrijd hebben 17 vissers meegedaan. Bij 
terugkomst in de kantine gaat het rookvat in de brand alwaar de 
rookmeesters Klaas en Fré de vissen hebben gerookt. De beker voor 
deze wedstrijd is aangeboden door de directeur van  GX Industrial 
Service. 
In de maand Juli vissen we traditioneel de avondwedstrijden om de 
Dio Marja Bokaal. 
Deze wedstrijden gaan we met 2 man op pad en staat het iedereen 
vrij om waar hij wil gaan vissen. 
Klaas Vegter heeft tijdens deze 5 wedstrijden zijn zaakjes het beste 
voor elkaar en wordt dan ook Algemeen kampioen met 58 vissen 
11kilo650gram en 291 punten , Arie Timans wordt gewicht kampioen 
met 84 vissen 8kilo 30gram en 245 punten , aantal kampioen wordt 
Stephan Timans met 74 vissen 6kilo790gram en 210 punten en 
reserve kampioen wordt René Tuitman met 47 vissen 7kilo510gram 
en 197 punten. Aan de avond competitie werd mee gevist door 16 
vissers. Piet Jansma van Dio Marja  had op de laatste wedstrijdavond 
,tijdens de prijsuitreiking een paar mooie cadeautjes voor de 
winnaars meegebracht. 
De Vakantie wedstrijd op 8 Augustus wordt gewonnen Martin Huizing 
en deze wint dan ook de H.Zijl schilderwerken Bokaal. Martin Huizing 
vangt 166 vissen 2kilo410gram en 214 punten , gewicht kampioen 
wordt Erik Huitsing met 93 vissen 3kilo200gram en 157 punten , 



aantal kampioen wordt René Tuitman met 115 vissen 2kilo970gram 
en 174 punten en reserve kampioen wordt Derk de Groot met 85 
vissen 1kilo830gam en 122 punten. Aan de vakantie wedstrijd 
hebben 11 vissers meegedaan. Na afloop was er de jaarlijkse BBQ en 
ook was er weer een springkussen voor de jeugd. 
De marathon wedstrijd op 22 augustus is gewonnen door Rudolf 
Bleuming met een aantal van 42 vissen en gewicht van 2kilo840gram 
en 99 punten wist hij de 9 andere vissers te verslaan en zodoende 
pakte Rudolf de wisselbokaal van de lage Wierde bokaal. 
Volgens zeggen heeft Rudolf het hele weekend met zijn beker 
rondgelopen. 
Het parcours van de wedstrijd was dit jaar ook weer netjes gemaaid 
door de gemeente Top. 
In de maand september organiseren we samen de ijsclubs het 
Oldtimer treffen op het Concordiaplein , dit jaar waren wij als club 
voor de 1e keer van de partij en dit is goed bevallen dus als het aan 
ons ligt volgend jaar weer van de partij. 
Eind september is er de koppelwedstrijd met de jeugd , hieraan 
hebben 12 senioren meegedaan en ongeveer 20 jeugdvissers. 
Deze wedstrijden wordt al sinds jaar en dag door Jur Hazekamp 
geregeld en wij zijn hier als bestuur ontzettend blij en trots op dat we 
met de jeugd een zeer leuke visdag kunnen neerzetten , mede dankzij 
de vele sponsoren , waarvan de  2 hoofd sponsoren Bouwservice 
Timans en Koozaa welness weer garant stonden voor het 
springkussen en de catering na afloop. Ook de andere 
jeugdwedstrijden waren weer top geregeld door Jur en zijn helpers 
Bedankt hiervoor. 
In oktober gaat het mis, de vrije najaar wedstrijd staat niet op de 
kalender, deze is per ongeluk niet gepland , hoe en waarom weten 
we als bestuur niet waarschijnlijk is dit gewoon vergeten daarvoor 
onze excuses.  
In november begint traditioneel onze wintercompetitie met de 
snertwedstrijd in Sneek. 
De winterwedstrijden gaan over 6 wedstrijden. De eerste paar 
wedstrijden waren teleurstellend en het lijkt een slechte winter te 



worden , maar tijdens de laatste 2 wedstrijden worden resultaten 
toch weer zeer goed en zodoende sluiten we deze competitie ook 
weer af met een goed gevoel. Aan deze competitie hebben 13 vissers 
mee gedaan. 
Winnaar is na een zeer spannende laatste visdag waarop Willem 
Slagter nog een grote voorsprong had op René Tuitman ,is deze toch 
door laatstgenoemde gewonnen. 
René Tuitman is hiermee Algemeen kampioen geworden met 282 
vissen 19kilo780gram en 678 punten Gewicht kampioen is Willem 
Slagter met 239 vissen 21kilo 40gram en 660 punten  aantal 
kampioen is Arie Timans met 171 vissen 13kilo290gram en 437 
punten, reserve kampioen is Erik Huitsing met 122 vissen 
9kilo620gram en 314 punten. 
Gevist werd er om de Mulder wonen bokaal. 
Ook hebben we met het oud en nieuw samen weer met de ijsclubs 
van Middelstum en ook het SDM het vuurwerk geregeld met een 
hapje en een drankje , mede dank zij de sponsoring van het vuurwerk 
door Klimaatgroep Holland hadden we een mooie vuurwerkshow , 
we kunnen wel zeggen dat dit een mooie traditie wordt of gaat 
worden , hierdoor kunnen we zien als je als verenigingen de handen 
in één slaat je tot zeer mooie dingen kunt komen , die ook door de 
bewoners van Middelstum gewaardeerd worden. 
 
Langs deze weg wil ik ijsclub de Schaats en IJs vereniging de IJsbaan 
bedanken voor de goede samenwerking het afgelopen jaar. 
Ook willen we de vele sponsoren van de bekers en de evenementen 
bedanken voor hun steun het afgelopen jaar. 
 
Rest nog de eind uitslag over het gehele jaar. 
Dit is Willem Slagter met 463 vissen 110kilo306gram 2669 punten 2e 
is René Tuitman met 1077 vissen 69kilo636gram 2470 punten 3e is 
Arie Timans 556 vissen 70kilo683gram en 4e Martin Huizing met 480 
vissen 35kilo138gram 1183 punten 
 



In totaal hebben 29 vissers meegedaan aan de verschillende 
competities deze hebben in totaal 4674 vissen met een gewicht van 
461kilo360gram en aantal punten van 13901.  
 
 
  
Erik Huitsing   4 maart 2016 
Secretaris Hc de Witte Dobber  
 
 
      
   
 


