
Jaarverslag HC de Witte Dobber 2011 op 2 maart 2012  

Het jaar 2011 was een druk jaar voor ons als visclub. 

We hadden het jubileumfeest ter ere van ons 65 jarig bestaan en de voorbereiding daarvan heeft 

veel tijd in beslag genomen, ook waren we op de braderie met onze nieuwe attractie. 

We hadden dit jaar ook een Nieuwjaarswedstrijd met aansluitend een nieuwjaarsreceptie en dit 

werd door de leden goed gewaardeerd. 

En Mei naar de braderie met onze nieuwe attractie en dit was een groot succes ,zo groot zelfs dat de 

geplande voorlichting er helemaal bij inschoot ,maar de waardering van het publiek was geweldig en 

dit was een mooie promotie voor de vereniging . 

Ook de avondwedstrijden bestaande uit 5 wedstrijden,zijn dit jaar goed bezocht in totaal 19 

personen,deze wedstrijden worden vanuit Vita-Nova  gevist en dit is voor de avondwedstrijden een 

goede oplossing. 

Einduitslag avond competitie Klaas Vegter algemeen /Martin Huizing gewicht/Jur Hazekamp 

aantal/René Tuitman reserve 

Ook hebben we dit jaar weer een districtswedstrijd georganiseerd en ook hier was de deelname dit 

goed ,Ochtends waren er nog wat probleempjes met de locatie,We zouden vissen vanuit het 

ijsbaangebouw maar daar was er de jaarlijkse zeskamp en deze hadden ook een slaapwacht en deze 

zijn zich morgens waarschijnlijk doodgeschrokken want er stonden om 6.30 al 20 vissers bij hun in 

het hok terwijl deze op de trekweg moesten zijn en wij als bestuur nog niet zo vroeg op onze gasten 

gerekend hadden maar na wat uitleg zat  iedereen even later toch  aan de koffie en  met een kleine 

30 vissers was het een geslaagde visdag .de prijsuitreiking hadden we in Vita Nova. 

De zondagcompetitie bestond dit jaar ook weer uit 6 wedstrijden en werden allemaal goed bezocht 

totaal 18 vissers  en ook de vangsten waren we allemaal heel tevreden ook komt  tijdens een van 

deze wedstrijden onze nieuwe vlag voor het eerst in top en iedereen is het er over eens dat hij mooi 

geworden is . 

Einduitslag zondag René Tuitman algemeen/Willem Slagter gewicht/Kees vegter aantal en Klaas 

Vegter reserve . 

De zaterdag wedstrijden zijn ook altijd een feest op zich,ook deze wedstrijden worden goed bezocht 

en ook worden er mooie vangsten gerealiseerd door jong en oud.In totaal deden er 31 vissers aan 

deze wedstrijden mee. De bekers van de Klaas Wever bokaal is dit jaar aangeboden door piet de 

Winter en deze is gewonnen door Erik Huitsing  

Einduitslag zaterdag Jur Hazekamp algemeen/Pieter-jan van der Laan gewicht/Gerard Mulder aantal 

en Duo martin en Senna Bulthuis zijn reserve kampioen geworden. 

Op zaterdag hadden we onze jubileumwedstrijd ter ere van ons 65 jarig bestaan en deze werd 

glansrijk gewonnen door Anne huitsing die onder het nog aangesproken werd door 2 kenners dat hij 

veel feeling voor het vissen heeft .  



De jeugdwedstrijden zijn ook dit jaar weer door Jur georganiseerd en dit tot grote tevredenheid van 

de jeugd en hun ouders,het bestuur heeft zich deze wedstrijden weinig laten zien  ,daarvoor onze 

excuses en we gaan  dit in het seizoen 2012 beter doen. 

Dit jaar zijn we gestart met een aantal vispas ophaal dagen en dit is ons goed bevallen ,niet allen 

werden er veel vispassen opgehaald maar ook de voorlichting over bepaalde passen en regels  slaat 

goed aan. 

De wintercompetitie was dit jaar ook weer als vanouds, met jaarlijkse snert en nu ook al de 

boonjesoepwedstrijd hebben we op deze meestal koude zondagen plezier in het vissen we hopen als 

bestuur  dan ook dat er volgend jaar  dan nog meer vissers met deze wedstrijden meegaan. 

Einduitslag wintercomp. Jur Hazekamp algemeen/Martin Huizing gewicht/Willem Slagter aantal en 

reserve René Tuitman. 

Wij zijn als bestuur zeer tevreden over het afgelopen jaar .We hebben nu 122 leden en dit is wat 

minder als vorig jaar maar dit komt door de nieuwe betalingsregeling en we verwachten dat iemand 

die wil vissen vanzelf weer bij ons komt voor de vispas. 

Over het hele visseizoen heeft René Tuitman de meeste punten behaald 2e wordt Jur Hazekamp en 3e 

is Martin Huizing. 

Ook hadden we dit jaar een afvaardiging naar het N.K. vaste stok in Almere en dit was ons jeugdlid 

Patrick Honderd,maar helaas voor Patrick kon hij rol spelen voor de einduitslag.  

Secretaris Erik Uitzing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En dan nu ons jubileumfeest 

Een apart hoofdstuk in ons jaarverslag want zo vaak is dit er niet. 

Op jaarvergadering van 2010 is er besloten om op voorstel van het bestuur een jubileumfeest te 

organiseren en daar zijn wij als bestuur toen mee bezig gegaan. 

We hebben tijdens een vergadering een feestweekend gepland en dit  moest in september gaan 

plaatsvinden, De afspraak werd gemaakt het moest een groot feest en het mocht ook niet teveel tijd 

gaan kosten  want iedereen heeft het druk. Het één is gelukt het andere niet. We wilden geen 

toneelstuk want dan moest je elke week oefenen en decors bouwen (kost teveel tijd )Oplossing Piet 

benaderen  want die heeft ervaring met dit spul en ja deze komt met het idee van de visclub draaft 

door .heel simpel niemand hoeft een tekst te leren en het decor is een paar stoelen en een tafel. 

Maar dan kan je Piet beter niet vragen want die verzint wel weer wat ,zo waren we toch nog vaak 

bezig om de tv uitzending voor elkaar te krijgen. Want als je een evenement als dit organiseerd weet 

je niet wat er op je af komt .Even een paar dingetjes die er allemaal geregeld moesten worden. 

Eerst moest er een locatie met vergunningen geregeld worden en dit was op zich al een uitdaging 

maar uiteindelijk kwamen we uit bij Ewsum ,toen moest er de tent geregeld worden deze konden we 

krijgen bij Koster  Ten Post ,Ja en het belangrijkste  was natuurlijk frisdrank en Muziek. Het muziek 

geregeld bij onze dorps D.J.s Peter en Eling  en fris bij Lijfering. Daarna nog een partij munten podium 

gasten voor de diverse optredens iets voor op de bodem na die tijd vraag je je af waar dat voor nodig 

is geweest?Piet was ondertussen ook al ver met zijn script voor de allereerste uitzending van witte 

dobber tv . 

Het opzetten  van de tent begon goed we waren een week na de kinderspelweek en die hadden ook 

wat regen gehad  en het terrein lag er verzopen bij, maar met vereende krachten hebben we het 

terrein klaar gekregen mede dankzij de gemeente en Kees de bont die hun materieel kosteloos 

beschikbaar stelden Bedankt Anne en Kees. 

Woensdag tent opgezet en ingericht en vrijdag hadden we het eerste evenement de jeugdvis-middag 

en deze viel erg tegen met een opkomst van 5 jeugdvissers was dit erg teleurstellend,We hadden 2 

vismeesters uitgenodigd  en deze waren vol goede moed maar als de jeugd het laat afweten kan je 

niets aan doen. Vrijdag  en zaterdag was het zowaar droog en het leek toch nog goed te komen met 

ons feest ,maar om 18.00 zaterdag hadden we nog 1 bui 30 mm en dat was teveel voor het terrein 

Maar we konden geen kant meer op en moesten doorgaan . 

Het stuk wat Piet gemaakt werd door iedereen zeer gewaardeerd en ook het wie van de 3 was  leuk. 

Wat er na die tijd gebeurd is valt met geen pen te beschrijven ,maar ik denk dat er over dit feest nog 

jaren nagepraat wordt! 



Zondag was er nog het oldtimertreffen ,maar dit viel ook in het water door het slechte weer ,maar er 

waren toch nog een diehards die met hun auto kwamen en na een paar burn-outs met warme motor 

is het toch nog een leuke middag geworden. 

Het afbreken ging iets sneller  en Jan Koster die voor die tijd zei dat hij wel wat gewend was ,stond nu 

wel met de mond open te kijken over wat voor bende het was en hoe hij dit toch weer schoon moest 

krijgen. 

Verder willen we iedereen sponsoren medewerkers  en met name Piet de Winter, voor het werk en 

ondersteuning van ons feest want zonder hen was het niet gelukt .   

 

 

 


