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Na de jaarvergadering op 3 Maart zijn tijdens de daarop volgende 
bestuursvergadering de wedstrijden vastgesteld voor het aankomende seizoen. 
We begonnen het seizoen met een koude voorjaarswedstrijd in Heerenveen, 
deze is gewonnen door Erik Huitsing., 2e Martin Huizing en 3e Willem Slagter. 
Op Zaterdag 25 Maart hebben we weer meegeholpen aan de schoonmaak dag 
en hebben we met een aantal boten het Boterdiep en aanliggende sloten en 
maren weer van het nodige zwerfafval ontdaan. Dit in samenwerking met de 
Schaats en de IJsbaan en Stichting Dorpsbelangen. Na afloop hebben namens 
onze club de medewerkers een bak snert aangeboden. 
In de maand April begonnen de wedstrijden om de Koozaa en de Timmerstee 
Bokaal. 
In de maand Juni hebben we de avondcompetitie om de DIo Marja bokaal 
gevist. 
Deze wedstrijd werd gevist onder het nieuwe reglement zoals afgesproken is 
tijdens de jaarvergadering. We vissen op gewicht in het leefnet. Winnaar van 
de Dio Marja-bokaal is geworden, 1e Maurits Brugge Algemeen 11470-229, 2e 
Stephan Timans Gewicht 11200-224, 3e Willem Slagter Aantal 10050-201 en 
reserve Martin Huizing 9370-187. In totaal waren er 11 vissers. 
Op de 1e zaterdag in juni en in Juli hebben we de district wedstrijden 
georganiseerd één vanuit Café Tuitman en de andere vanuit het 
ijsbaangebouw. 
Ook zijn in juni de jeugdwedstrijden weer begonnen. 
Op 22 juli hebben we de marathon wedstrijd gevist in het Boterdiep tussen 
Middelstum en Fraamklap, hieraan hebben 11 vissers mee gevist, de vangsten 
waren goed en de verzorging tijdens deze 10 uur durende wedstrijd ook. 
Adriaan van der Weg en Cecile Huitsing hadden voor iedere visser op gezette 
tijden telkens een hapje of een drankje. Winnaar is geworden Piet de Winter 
Algemeen 96-11499-326, 2e Maurits Brugge Aantal 112-6487-241, 3e Peter 
Timmer Gewicht 36-7563-187 en reserve is Martin Huizing 53-6539-184. 
Op zaterdag 26 augustus hebben we de vakantie wedstrijd gevist in Opeinde, 
deze wedstrijd wordt er gestreden om de Hugo Zijl Schilderwerken bokaal. 
Tijdens de vakantie wedstrijd waren er 7 vissers, dit is wel wat weinig en we 
gaan er vanuit dat dit het aankomende seizoen beter gaat, winnaar van de 
Hugo Zijl schilderwerken bokaal is geworden Martin Bulthuis die als enige een 
paar mooie brasems wist te landen, Algemeen 59-10720-273, 2e René Tuitman 
aantal 40-6390-168, 3e gewicht 11-1720-45 en reserve Senna Bulthuis 10-730-
25. Na terugkomst heeft het bestuur een BBQ met springkussen geregeld en 
was het nog lang onrustig. 



In september eindigden de wedstrijden om de Koozaa Bokaal, in totaal hebben 
er 10 vissers mee gevist aan deze competitie, de opkomst tijdens deze 
wedstrijden was wisselend en we hopen dat we aankomend jaar sommige 
vissers hun stokken weer oppakken. 
Algemeen Kampioen is Martin Huizing geworden met 155-40491-965, 2e en 
Aantal René Tuitman 287-17290-633, 3e en Gewicht Martin Bulthuis 98-22300-
544 en reserve Derk de Groot 209-9780-405. 
Zaterdag 23 september is er de koppelwedstrijd met de jeugd, tijdens deze 
laatste wedstrijd van het seizoen van het jeugd vissen is er de prijsuitreiking 
door Jur Hazekamp, Jur heeft ook dit jaar weer zeer mooie prijzen voor de 
jeugd waaronder een hengel van goede kwaliteit voor iedere deelnemer, deze 
wordt door Willem Slagter gedemonstreerd op hoe deze te behandelen. 
Ook maakt Jur bekend dat hij er na 20 jaar mee stopt als jeugd begeleider, iets 
wat wij als bestuur erg jammer vinden maar er wel begrip voor hebben. Na de 
prijsuitreiking wordt Jur bedankt door de voorzitter voor zijn jarenlange 
vrijwillige bijdrage aan het jeugd vissen met hulp van zijn begeleiders en al deze 
jaren. 
Op zaterdag 7 oktober is de laatste wedstrijd om de Timmerstee Bokaal gevist, 
deze wedstrijd vissen we tijdens de District wedstrijden van Hunsingo. Winnaar 
en Algemeen kampioen van de Timmerstee Bokaal is Erik Huitsing met 65519-
1250, 2e gewicht 34388-688, 3e aantal Willem Slagter 33638-673 en reserve is 
Stephan Timans 2702-54. Tevens is Erik Huitsing algemeen kampioen van het 
District Hunsingo. 
Op 22 oktober was er de vrije najaars wedstrijd en dit keer is er gevist in 
Winsum. Met 5 deelnemers was de opkomst gering maar vangsten toch 
redelijk. 1e Willem Slagter 52-4380-139, 2e René Tuitman 60-3240-124, 3e 
Martin Huizing 37-2060-78 en 4e Maurits Brugge 35-1930-73. 
Op zaterdag 4 November zijn we gestart met de zaterdag middag wedstrijden, 
dit naar aanleiding van een vraag op de jaarvergadering heeft het bestuur 
besloten om deze wedstrijden weer te gaan vissen op de eerste zaterdag van 
de maand tijdens de winter. 
Dit eerste wedstrijd is veelbelovend, een opkomst van 11 vissers, en dit aantal 
blijft de gehele competitie stabiel zodat we kunnen zeggen dat deze 4 
wedstrijden een succes zijn en ook het komende jaar weer op de agenda gezet 
worden. Tijdens deze wedstrijden wordt er gestreden om de Huizing Massage 
Bokaal. In totaal hebben 13 vissers aan deze wedstrijden mee gevist. Algemeen 
Kampioen Martin Huizing 89-4730-184, 2e Gewicht Pieter Ketting 31-4410-119, 
3e Aantal Maurits Brugge 39-1940-78 en reserve Rudolf Bleuming 26-3020-86  
Op zondag 11 november gaan we los om de Mulder Wonen  Bokaal met 6 
wedstrijden op de zondag. 



Aan deze wedstrijd hebben 7 vissers mee gevist. Traditioneel is de eerste 
wedstrijd in Sneek met Snert. Daarna volgen nog wedstrijden in Slochteren 
Bedum Uithuizen en Kollum. In Kollum worden we elk jaar verrast met een paar 
Frikandellen, gehaald door Derk de Groot die soms om 11.00 uur al voor de  
deur van de plaatselijke  cafetaria zit te wachten. Winnaar van de Mulder 
Wonen Bokaal is Martin Huizing Algemeen 321-20870-738, 2e Gewicht 215-
19440-604, 3e Maurits Brugge 193-12020-433 en reserve Erik Huitsing 175-
12170-418.  De laatste wedstrijd in deze competitie is door de winterse 
omstandigheden afgelast en komen te vervallen. 
Op 8 December hebben we samen met  de Schaats en de IJsbaan op de 
decembermarkt van de handels vereniging gestaan, dit met als doel geld op te 
halen voor het vuurwerk tijdens oud en nieuw, Door middel van vrijwillige 
bijdrages en het verkoop van Snert hebben we ongeveer 280 euro bij een 
gebracht, met als klap de spreekwoordelijk vuurpijl een donatie van het SNS 
fonds van 500 euro, ook kregen we nog een mooie subsidie bijdrage van de 
gemeente via Stichting Dorpsbelangen Middelstum. 
Daardoor kon er tijdens de oud en nieuw een mooie vuurwerk show gegeven 
worden, samen met Anne en Erik Huitsing en vuurwerkbaas Jeroen Medema 
konden we bijna een kwartier lang genieten van het vuurwerk, op het plein zelf 
waren er bitterballen en glühwein en dit werd verzorgd door Jan en Ria 
Hoekstra en andere medewerkers van de IJsbaan. Het Concordiaplein vol met 
volk, dus we kunnen als besturen van de organiserende verenigingen zeer 
tevreden over de samenwerking tijdens de activiteiten van afgelopen jaar. 
We kunnen als vereniging terugzien op een goed visjaar met tal van 
activiteiten, met in totaal 31 wedstrijden en 26 vissers die aan onze wedstrijden 
hebben meegedaan. Ook zijn we de 200 leden gepasseerd. 
Vlak voor de jaarvergadering valt de koning winter ons land binnen en is de 
ijsbaan open en kunnen we niet terecht in het ijsbaan gebouw en moesten we 
op zoek naar een andere locatie en zodoende zijn we naar Bistro de Valk 
uitgeweken. 
 
Erik Huitsing 28-02-2018 
secretaris  
          


