
 jaarverslag 2010  

Op de jaarvergadering  van 29 januari 2010, die wat onrustig verliep en het bestuur de nodige 

verwijten kreeg die volgens ons niet helemaal terecht waren, omdat er teveel werd uitgegaan van 

emoties en oud zeer. 

Na de jaarvergadering hebben we de volgende problemen, het oude dagelijks bestuur is weg en een 

nieuw dagelijks bestuur moet worden gevormd, maar na een paar vergaderingen zijn we eruit en is 

het huidige bestuur samengesteld. Maar dit was niet het grootste probleem want er komt een hoop 

op je af, omdat er een hoop dingen binnen de club moeten gebeuren, maar die voor de andere leden 

van het bestuur en de club niet zichtbaar waren, maar die toch elke maand weer voorbij komen. 

Maar  mede met wat hulp van de oude penningmeester en secretaris is alles toch gelukt. Met hier en 

daar een paar schoonheidsfoutjes, maar over het algemeen zijn wij best tevreden. 

Één van de eerste dingen die we gedaan hebben nadat we de wedstrijden en andere zaken hebben 

geregeld is het opzetten van een website. Dit hebben we in  samenwerking  met een bedrijf uit 

Gieterveen Yart-it  in orde gemaakt en wij als bestuur vinden het van een toegevoegde waarde voor 

onze club en we hopen dat onze leden er net zo over denken. 

Ook hebben we ons gepresenteerd op de bedrijven en verenigingsbeurs in de feesttent bij Ewsum en 

dit leverde ons ook een hoop goede reacties op,zo kregen we er weer een paar leden bij! 

De eerste wedstrijd op zondag 28 maart met 10 vissers was een vrije wedstrijd die werd vervist in 

Heerenveen en dat was een redelijk succes voor de meesten, maar sommige gaan er nooit weer 

heen (dei rotsnötters),de winnaar van deze wedstrijd is René Huitsing. 

In april zijn we met het bestuur op kraamvisite geweest bij onze penningmeester waar weer een 

nieuwe viskeman genaamd Jasper  geboren is (als deze maar beter wordt als zijn pa en opa). Dit was 

een gezellige avond met de nodige natjes en droogjes en ook beschuit met muisjes natuurlijk. 

Met de volgende wedstrijd begint de zondagcompetitie, waar we naar de volgende wateren zijn 

gegaan;de witte molen/schaaphok/zuidwolde/de scheve klap/boterdiep kantens ceres/damsterdiep 

appingedam.De winnaar van de zondagcompetitie is geworden  Jur Hazekamp 2e werd Renè Tuitman 

en 3e Piet de Winter  reserve kampioen is  Patrick Elzer en er is een aanmoedigingsprijs voor Ronald 

de Groot .Met de zondagcompetitie waren we gemiddeld 19 man 

Ook hebben we dit jaar op 3 juli een districtswedstrijd georganiseerd en deze wedstrijd werd toch 

nog goed bezocht ondanks de temperatuur van boven de 30 graden. Er waren 17 vissers op deze 

wedstrijd afgekomen. 

Zaterdag 29 mei is de Klaas Wever bokaal. Aan deze wedstrijd deden 16 vissers mee en deze 

wedstrijd werd gevist in en om Middelstum en de winnaar was hier René Tuitman. Klaas Wever was 

zelf niet aanwezig omdat hij in februari  heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn 

lidmaatschap opzegt  .Wij willen Klaas nog  bedanken voor het jarenlange beschikbaar stellen van de 

beker en als visser. Hij was één van de oprichters en erelid van onze club.De 2e wedstrijd ging om de 

Ewsum bokaal deze werd gewonnen door  Jur Hazekamp .Deze wedstrijd was op uitnodiging van de 

beheerders van ewsum waarvoor onze dank. Hier aan deden 8 vissers mee. 



De avond kompetitie ging dit jaar ook weer  over 5 wedstrijden, waarvan er 4 meetellen voor het 

eindklassement. Deze kompetitie werd gewonnen door René Tuitman. De wedstrijden werden gevist 

volgens het nieuwe reglement met minstens 2 man op pad en dan zelf meten en wegen,dit werd 

door iedereen als een zeer goede methode ervaren en bied dan ook een goede oplossing voor de 

toekomst om toch nog redelijk vrij te kunnen vissen, want er werd gevist van winsum tot aan de 

Eemshaven  en tot in de stad wat aangeeft dat er mogelijkheden zijn met dit soort van wedstrijden.  

De wedstrijden werden gevist vanuit Vita Nova en dat is ook goed bevallen en als het aan ons ligt 

voor herhaling vatbaar. Aan de avondwedstrijden deden 12 vissers mee 

Op 12 juni bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Eli Tuitman op  80 jarige leeftijd is 
overleden Eli  was met zijn 64 jarig lidmaatschap en medeoprichter van onze club, één van onze 
trouwste leden die elke wedstrijd mee viste maar de laatste jaren tot zijn spijt het door een 
afnemend gezondheid veel wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. De voorzitter en de 
secretaris zijn op condoleancebezoek geweest, dit werd door de familie zeer op prijs gesteld mede 
ook doordat Willem, Eli ook nog een keer op het toneel heeft gekopieerd met de wereldberoemde   
toiletscene, maakte dit nog mooie herinneringen los bij de familie. 

In de maand augustus is er een gesprek geweest tussen het bestuur en de zaterdag-commissie omdat 
er toch wat meningsverschillen waren, maar na een goed gesprek blijkt dat we het wel grotendeels 
met elkaar eens zijn en dat is op een positieve manier de visclub in stand houden! 

De jaarlijkse vakantie wedstrijd is dit jaar op  21 augustus .Met een opkomst van 23 vissers  en goed 
weer, was het een mooie visdag voor iedereen .Deze is gewonnen door Renè Tuitman.De 
aansluitende BBq  was dan ook weer ouderwets gezellig.Jammer was dat een gedeelte niet kon 
komen ivm met het scheepsjoag’n maar het team uit Middelstum, wat voor een groot gedeelte uit 
vissers bestaat,heeft de beker wel mooi meegenomen. 

Zondag 19 augustus alweer een wedstrijd met een BBq ook deze BBq was zeer geslaagd.Alleen was 
het weer op zondag zeer slecht, maar dat kon de pret niet drukken. Bij beide BBq’s heeft het bestuur 
een springkussen geregeld, wat door de kinderen zeer leuk gevonden werd. 

Op 18 september was er de koppelwedsrijd met jeugd.Deze wedstrijd wordt gewonnen door Arjan 
Bleuming bij de jeugd en door Gerard Mulder bij de senioren. De opkomst bij de jeugd was 22 man 
incl. 3 gast vissers, er waren 7 senioren. 

Op 10-10-2010 was er net 8 vissers de staatslotwedstrijd deze is gewonnen door Renè Tuitman die er 
met de hoofdprijs vandoor gaat, maar geen hoofdprijs heeft op het lot heeft. Voor de andere 
deelnemers was er 1/5 lot.  

Op zaterdag 16 okt was er een herfstwedstrijd deze is gewonnen door Jur Hazekamp. De opkomst bij 
deze wedstrijd waren 9 vissers 

Op 21 november de Sinterklaas wedstrijd  deze is gewonnen door Gerard Mulder. Hier aan deden 7 
vissers mee. 

11 december hadden we weer na lange tijd een klaverjas en sjoelavond georganiseerd. Dit is een 
zeer geslaagde avond en dit gaan we zeker herhalen .Er waren 8 klaverjassers en 9 sjoelers aanwezig. 
De winnaar bij het sjoelen was Johanna Hazekamp en bij het kaarten was er een gedeelde eerste 
plaats Jur  Hazekamp en Jan Honderd. 

Op 14 december kregen we het bericht dat ons lid Jan Wieringa op 77 jarige leeftijd is overleden.We 
hebben de familie veel sterkte gewenst dmv een kaart. 



Op zondag 19 december hebben we de snertwedstrijd deze wordt vervist met 9 vissers in Sneek en 

dit wordt door iedereen gewaardeerd, veel vis en de kok klaas had een ouderwetse snert bij zich, 

waar iedereen zich te goed aan deed en ook het mummelmannetje viel goed in de smaak. 

Op zondag 23 januari met 8 vissers weer naar Sneek omdat daar goede vangst berichten wegkomen, 

volgens onze wedstrijdwateruitzoeker Renè en dit is wederom zo en hij wordt dan zelf ook eerste. Na 

afloop van de wedstrijd hadden we een Nieuwjaarsborrel  .Hier waren ongeveer 30 personen 

aanwezig. 

Woensdag 26 januari 2011 zijn Erik en Willem naar Geert Brontsema geweest om hem te bedanken 

voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor onze club met name de jeugd. 

Wij als bestuur zijn zeer tevreden over het afgelopen jaar,  waar in totaal over alle wedstrijden 48 

vissers meededen aan de seniorwedstrijden en bij het jeugdvissen is er een totaal van 22 

aanstormende talenten.. 

 

Erik Huitsing  

Secr. H.C. De Witte Dobber    

 

  

    


