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Het jaar 2012/13 was een rustig jaar in vergelijking met het vorig jaar. 

De eerste wedstrijd van dit jaar werd gewonnen door Patrick Honderd,Patrick is met deze winst 

zijn jaar goed begonnen. 

Daarna begonnen we aan de zondag-competitie,en dit leverde weer een aantal spannende 

wedstrijden op. 

De wedstrijdleiding had weer een aantal mooie visplekken opgezocht,inclusief enkele tsunamis bij 

Briltil,maar er werd tijdens de meeste wedstrijden toch leuk vis gevangen. 

Aan de zondag wedstrijden hebben in totaal 21 vissers meegevist . 

Algemeen René Tuitman, gewicht Willem Slagter,aantal Jur Hazekamp, reserve Piet de Winter. 

De avondwedstrijden werden gevist vanuit Vita Nova en met een aantal van 21 vissers is de 

avondcompetitie weer als vanouds spannend. 

Winnaar van deze competitie is Jeroen de Hoog geworden,deze viske man uit de stad viste voor de 

eerste keer mee met ons en gaf ons visles! 

We gaan er vanuit dat we een revanche krijgen van Jeroen. 

Gewichtkampioen is Sjoerd Huitsing en aantal is Jur Hazekamp,reserve Willem Slagter. 

In mei stonden we met onze club op de braderie en dit leverde weer een paar nieuwe leden op,en 

ook werd er veel informatie verstrekt over de vispassen,met andere woorden het was een weer 

leuk om te doen. 

Ook tijdens zaterdag-wedstrijden werd er weer fanatiek gevist,tijdens deze 7 wedstrijden werd er 

in totaal door 27 vissers meegevist, 

Dit jaar was er voor het eerst ook een competitie,dat wil zeggen dat er over de 7 vrije wedstrijden 

ook een klassement gemaakt is. 

Algemeen is Jur Hazekamp ,gewicht Gerard Mulder ,aantal Willem Slagter en reserve Pieter-Jan 

van der Laan. 

We willen Pieter-Jan en Jur bedanken voor hun inzet om deze wedstrijden het afgelopen jaar te 

organiseren, 

In Juli organiseerden wij de districtwedstrijd vanuit café Tuitman op Fraamklap,hier hebben 37 

vissers aan meegevist. 

alle vissers waren zeer tevreden over de lokatie en de visvangsten. 

Ook de vakantie-wedstrijd was een succes,de bbq na afloop was een feest op zich. 

Voor de jeugd was er een springkussen,en hier werd door het jonge spul dan ook veel gebruik van 

gemaakt. 

De koppelwedstrijd voor de jeugd was ook het afgelopen jaar goed geregeld,Jur ,Johanna en Mark 

van Dijken bedankt voor jullie inzet. 

In oktober deden we als club mee aan de gondelvaart,helaas geen prijs maar wel ontzettend veel 

plezier ondanks de stromende regen. 

De jeugdboot van onze club had meer succes en werd derde,we hebben veel bewondering voor 

onze kids want ze waren tot het vel toe nat en verkleumd van de kou. 

Het vuurwerk na afloop kwam van de bands die Vita Nova geregeld had,Mark-Willem en Evelien 

en helpers grote klasse! 

Ons vuurwerk wat we in samenwerking met de Schaats en ijsbaan Middelstum geregeld hebben 

viel letterlijk in het water,en werd afgelast. 



Op oudejaarsnacht dan maar een vuurwerk show op het concordiaplein en dit is een groot succes 

en werd zeer gewaardeerd door het dorp. 

ijsverenigingen bedankt voor jullie hulp en maar eens zien of we dit kunnen herhalen. 

De opkomst tijdens de herfst en de winterwedstrijden waren zeer wisselend. 

De snertwedstrijd in Sneek wasin orde en Klaas Vegter had een lekkere snert gekookt,en de 

kippensoep is ook ok. 

De zaterdag erop weer een snert wedstrijd en nu was er snert en boonjesoep gekookt door Rudolf 

Bleuming en ook dit was goed geregeld.Kokkies bedankt. 

De laatste zaterdag van het jaar was er oliebollenwedstrijd met aansluitend de vispasophaaldag ,dit 

was een nieuwe opzet en deze is zo goed bevallen ,dat deze dag nu vast in onze wedstrijdkalender 

is opgenomen. 

De wintercompetitie is in tegenstelling tot de andere competities slecht bezocht,alleen de wedstrijd 

naar Sneek was goed,maar de de andere wedstrijden waren er gemiddeld 4a5 vissers,wel zeer 

leuke visdagen . 

Algemeen René Tuitman ,gewicht Willem Slagter ,aantal Jur Hazekamp ,reserve Erik Huitsing. 

Over het hele visjaar zijn we als bestuur tevreden ,bijna alle wedstrijden zijn goed bezocht en was 

het in de kantine na afloop gezellig. 

Dit is ook de kracht van onze club en goede bodem voor het voortbestaan van de Witte Dobber. 

De uitslag over alle wedstrijden van jaarvergadering tot jaarvergadering is. 

Algemeen Jur Hazekamp gewicht Willem Slagter en aantal René Tuitman ,reserve Arie Timans  

 

Erik Huitsing 
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