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Tijdens de ledenvergadering op 4 maart 2016 is Dirk de Groot 
gekozen tot nieuw bestuurslid. 
Met de eerst volgende bestuursvergadering hebben we de nieuwe 
bestuur functies bepaald. 
Martin Huizing wordt penningmeester en Dirk de Groot wordt lid van 
het bestuur. 
Aan de opschoondag van he wedstrijd parcours aan het 
Winsummerdiep heeft Willem Slagter meegeholpen  namens onze 
vereniging. 
Aan de schoonmaakdag van ons dorp hebben we samen met 
meerdere verenigingen uit het dorp het Boterdiep en het 
Westerwijtwerdermaar weer van veel rommel ontdaan. 
Na afloop was er snert en een drankje en deze werd aangeboden 
door onze club en mede mogelijk gemaakt middels een subsidie van 
de Federatie. 
De traditionele eerste voorjaars wedstrijd is gewonnen door Maurits 
Brugge  17 -1850-54 ,deze wedstrijd is er gevist in Drachten, René 
Tuitman werd tweede 8-1730-43, Arie Timans werd derde 7-330-14 
er visten 5 vissers mee aan deze wedstrijd . 
In April zijn we begonnen aan de Zaterdag competitie om de 
Timmerstee bokaal  en de zondag competitie om de Koozaa bokaal. 
Eind  Mei beginnen de avond wedstrijden om de Dio Marja bokaal,en 
deze is gewonnen door Algemeen kampioen Stephan Timans 62-
6220-187 ,tweede Arie Timans 36-5850-153 gewicht kampioen 
,derde Martin Huizing 29-4080-111 aantal kampioen en vierde 
Maurits Brugge 29-3470-98 reserve kampioen.Aan de wedstrijden 
hebben 13 vissers mee gevist. 
Zaterdag 23 juli hebben we de vakantie wedstrijd gevist. Deze 
wedstrijd is er gevist in de buurt van middelstum. Aan de wedstrijd 
hebben 12 vissers meegedaan. 
Vakantie kampioen is geworden om de J.Z. Bokaal Piet de Winter 27-
7890-185  tweede en gewichts kampioen Martin Bulthuis 24-6790-



160 , derde en aantal kampioen Willem Slagter 26-6670-159 en 
vierde en reserve kampioen Maurits Brugge 26-3190-90. 
Senna Bulthuis is tijdens wedstrijd de winnaar geworden van de J.Z. 
junior bokaal. 11-160-14. 
Na de wedstrijd was er een gezellige BBQ en een springkussen voor 
de jeugd. 
In de maand september hebben we in samenwerking met de ijsclubs 
De Schaats en ijsbaan Middelstum een gondelvaart georganiseerd , 
en dit is een groot succes. 
De walkanten stonden vol met veel publiek, ook na de gondelvaart 
was het nog lang onrustig in het haventje door de band die speelde 
en de gezellige menigte ,kortom een zeer geslaagde avond.  
Op 18 september eindigde de zondag competitie om de Koozaa 
bokaal .In totaal hebben 14 vissers mee gevist aan deze wedstrijden. 
Eerste en algemeen kampioen is René Tuitman 257-12470-506, 
tweede en aantal kampioen Kees Vegter 212-7060-353 , derde en 
gewicht kampioen Klaas Vegter 86-9870-283 en reserve kampioen 
Martin Huizing 84-5820-201. 
Eind September is er weer een koppelwedstrijd met de jeugd 
georganiseerd door Jur Hazekamp. 
Dit is de slotdag van de jeugd en de jeugdvissers hebben tijdens de 
zomer 4 wedstrijden gevist met als slot de koppelwedstrijd. Jur we 
bedanken je  namens het bestuur en de leden van onze club voor je 
grote inzet voor jeugd dit jaar. 
Als bestuur hebben we gezorgd voor een springkussen en broodjes 
hamburger dit jaar gesponsord door Koozaa welness. 
Begin Oktober eindigt de zaterdag competitie om de Timmerstee 
bokaal. In totaal hebben er 8 vissers mee gevist aan deze 
wedstrijden. Eerste en algemeen kampioen Martin Huizing 22426-
449 , tweede en gewicht kampioen 12596-252 derde en aantal 
kampioen Arie Timans 10614-212 reserve kampioen Stephan 
Timans 9335-187. Deze wedstrijden vissen we op gewicht ,onder het 
reglement van het district Hunsingo. 
Tijdens de najaars wedstrijd eind oktober waren er vijf vissers en ze 
gingen vissen in Bedum. 



Eerste is René Tuitman 102 5700-216 ,tweede Willem Slagter 72-
4240-157 en derde Martin Huizing 42-2040-83. 
In november starten we de winter competitie met 6 wedstrijden om 
de Mulder Wonen bokaal. 
Op zaterdag 3 december de sinterklaas wedstrijd deze wordt 
gewonnen door Gerard Mulder 34-2190-78 tweede Martin Huizing 
25-1570-56 en derde P.J van der Laan 21-1380-49. 
Aan deze wedstrijd is mee gevist door 9 vissers. Er is gevist in 
Middelstum. 
Tijdens oud en nieuw hebben we met de ijsclubs de Schaats en 
Ijsbaan Middelstum het vuurwerk op het Concordiaplein geregeld en 
uitgevoerd , ook dit is een zeer geslaagd evenement en wordt ook 
zeer gewaardeerd door de inwoners van ons dorp, het vuurwerk is 
mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Klimaat Groep Holland 
en een bijdrage van de gemeente Loppersum. 
Eind maart vissen we de laatste wedstrijd om de Mulder wonen 
bokaal , aan deze wedstrijden hebben in totaal 10  vissers mee gevist, 
eerste en algemeen kampioen René Tuitman 224-15250-529, 
tweede en gewicht kampioen 135-15240-440 , derde en aantal 
kampioen 190-12020-430 reserve kampioen is Arie Timans 91-5920-
209 . 
 
In totaal hebben 23 vissers mee gevist aan onze wedstrijden, we zien 
hier wel een terugloop in en zullen ons dus moeten beraden wat we 
hieraan gaan doen als vereniging. 
Het leden aantal daar in tegen stijgt , dit komt mede door onze online 
vispas. 
Ook het verstrekken van de vispas is dit jaar zonder problemen 
verlopen , we hebben als bestuur geen enkele klacht binnen 
gekregen , dit betekend dat het steeds beter gaat vanuit de federatie 
en dat de kinder ziektes er grotendeels uit zijn , en daar zijn we zeer 
content mee. 
Tijdens het schrijven van het jaarverslag krijgen we het trieste bericht 
dat de dochter van één van onze leden overleden is tijdens een 



ongeluk, we hebben Gerard Willy en Sander Mulder namens bestuur 
en leden middels een kaart veel sterkte toegewenst.  
Tot slot kijken we als bestuur terug op een goed jaar waarin de 
vangsten zo nu en dan wat tegenvielen en de opkomst ook ,maar er 
geen wanklanken waren. 
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