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Na de jaarvergadering hebben we  9 Maart  de schoonmaakdag van het viswater in en om 

Middelstum.Met 3 man bijna 300 kilo rommel uit het Boterdiep gehaald!!! 

 

24 Maart de eerste vrije wedstrijd bij de Schiftpot in het Aduarderdiep, 5 vissers aanwezig en deze 

is gewonnen door Arie Timans . 

 

 

In mei naar Denemarken met 12 man,na maanden van voorbereiding is het dan eindelijk zover.Het 

avontuur in Denemarken was een fantastische beleving voor iedereen.  

Het grootste probleem hebben we de eerste dag. Hoe vinden we een goed viswater in de omgeving 

van Silkeborg. We hebben met zijn allen half Denemarken gezien maar er is veel water in 

Denemarken heel veel, maar je kunt er als groep van 12 vissers geen stek vinden. 

Terug in Silkeborg bleek onze afkeur water het beste plekje en hebben we een zeer mooie week 

gehad. 

Het eten en drinken en de huisvesting was geweldig. 

in de loop van de week zijn er nog een vissers Silkeborg onveilig wezen maken. 

Eindoordeel zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. 

Ook de woensdagavonden zijn goed bezocht met 20 vissers en met het vissen vanuit het 

ijsbaangebouw in plaats van Vita Nova is ook goed bevallen. 

Jur Hazekamp wordt algemeen kampioen,Stephan Timans gewicht,Arie Timans aantal,en Jan 

Honderd reserve. 

De Klaas Wever bokaal was op 8 juni en is dit jaar beschikbaar gesteld door Rudolf Bleuming . Er 

waren 12 vissers op de wedstrijd afgekomen en de winnar werd Jan Honderd meer als 10 kilo vis , 

Piet de Winter is 2e en Willem Slagter  3e. 

 

Op 28 juni de ewsum bokaal hier deden slechts 5 vissers aan mee maar het plezier was er niet 

minder om Jur Hazekamp werd 1e met 19 vissen, Pieter Jan van der Laan 2e en Arie Zwerver 3e 

Zaterdag 6 juli organiseerden wij de district wedstrijd vanuit Café Tuitman en daar wist Piet de 

Winter de andere 27 vissers te verslaan met 7421 gram.Piet pakte aan het eind van de wedstrijd 

nog een paar mooie brasems en pakte daardoor de winst. 

20 juliie de marathonwedstrijd en deze was nieuw dit jaar en meteen een succes , deze is 

gewonnen door Cor de Winter en bij deze de Dakmontage Noord bokaal mee naar Wirdum neemt. 

Cor is zo enthousiast over de wedstrijd dat hij voor volgend jaar de beker beschikbaar stelt.  

Aan de marathonwedstrijd deden 12 vissers mee,het bestuur heeft tijdens de wedstrijd 2 pauzes 

ingelast 1 voor het ontbijt en 1 voor de lunch en wat andere versnapering. 

Tijdens de wedstrijd nam Martin Bulthuis nog even een ochtendduik, en dit tot groot vermaak van 

de overige vissers. 

De vakantie wedstrijd was afgelopen jaar in Dokkum in de zuider Ee. 

Winnaar is Patrick Honderd met 17 vissen 5700gram en 131 punten. 



Gewicht is Wesley Timans, Aantal Stephan Timans en reserve Arie Timans. 

Na afloop was er de altied gezellige BBQ met springkussen voor de jeugd. 

 

De zondagwedstrijden zijn dit jaar goed bezocht met gemiddeld 12 vissers per wedstrijd.In totaal 

waren 20 vissers die meegedaan hebben aan deze competitie.Met een paar mooie nieuwe stekken 

Sans soucy,Borgmeren,en Scheemda en een paar klassieke stekken waren het mooie 

wedstrijden.Algemeen kampioen is Rene Tuitman 430-16640-763,Gewicht Klaas Vegter 

76-22850-533, Aantal Jur Hazekamp 252-8160-415 en reserve Piet de winter 200-15350-507 

De zaterdag en herfst wedstrijden zijn zeer wisselend bezocht , toch kwamen er in totaal  28 

vissers naar deze wedstrijden winnaar van deze competitie is Jan Honderd met 43 vissen ,12810 

gewicht en 299 punten , gewicht Piet de Winter, aantal Jur Hazekamp en reserve Willem Slagter. 

 

Ook de jeugdwedstrijden waren dit jaar weer een groot succes , met als afsluiting de 

koppelwedstrijd op 21 september.De prijzen waren weer geweldig en de jeugd ging dan ook zeer 

tevreden naar huis. Jur, Mark , en alle andere helpers van de jeugdwedstrijden bedankt. 

 

 

De winterwedstrijden waren ondanks de wisselende opkomsten 10 vissers toch goed. 

Er waren voor deze wedstrijden mooie viswateren uitgekozen door het bestuur, waaronder 

Sneek,Joure,Uithuizen,en Kollum. 

einduitslag winter Rene Tuitman 421stuks 27449gram 970punten.algemeen kampioen,Arie 

Timans 180 stuks 10790gram 396punten gewicht, Martin Huizing 119stuks 8930gram 298punten 

en reserve Erik Huitsing 96 stuks 9810gram 292punten. 

Hierbij moet wel vermeld worden dat onze voorzitter de helft van zijn gevangen niet in het leefnet 

gooit en de andere helft van de wedstrijd niets ziet , volgend jaar een nieuwe bril Willem en je 

pakt ze allemaal , ook is het het vermelden waard dat Willem Slagter alle wedstrijden meegevist 

heeft dit seizoen.Klasse. 

 

Aan alle wedstrijden hebben in totaal 41 vissers meegevist en uit al deze uitslagen is een uitslag 

gekomen. 

 

Einduitslag jaarvergadering tot jaarvergadering 

Rene Tuitman algemeen 997 stuks 55449 gram 2106 punten 

Arie Timans gewicht 514-42590-1366 

Jur Hazekamp aantal 492-21550-923 

Piet de Winter reserve 268-26570-799. 

 

Tot zover de wedstrijden. 

Na de jaarvergadering is er een aanhanger met koel en vrieskist en dit is tot op heden geen slechte 

keus geweest. Daardoor kon het assortiment ook worden uitgebreid met Turkeysticks en dit is 

voor veel vissers soms de reden om te gaan vissen lijkt het wel. 

Al met al zijn wij zeer tevreden met de gang van zaken op dit moment. 

In de loop van het jaar kregen we bericht van de federatie over het opzetten van een 

verenigingsservice voor het uitgeven van de vispassen en het innen van de contributie. 



Hier hebben we als bestuur over vergaderd en besloten om hier aan mee te doen , en de 

eindconclusie is dat iedere visser dit jaar een vispas heeft zonder noemenswaardige problemen. 

Deze wijze van werken zorgt voor veel minder en dubbel werk voor het bestuur en ook de 

samenwerking met de federatie is goed als er vragen zijn. De contributie is inmiddels ook 

overgemaakt aan ons. 

Dus eindconclusie van het bestuur dat we een goede beslissing hebben genomen. 

 

Aan het eind van jaar kregen we bericht van het overlijden van ons lid Klaas van Dijken. 

Klaas viste pas 2 jaar met ons mee , maar hij was er ook vaak bij met de jeugdwedstrijden om zijn 

kleinzoon aan te moedigen. Wij hebben namens het bestuur en de leden van de club de familie 

veel sterkte gewenst met dit verlies. 

 

In januari geeft Jur Hazekamp aan met het regelen van de zaterdagwedstrijden te willen stoppen , 

Jur wil graag tijd gaan vrijmaken voor andere dingen en wij als bestuur hebben begrip voor zijn 

keuze , wel geeft Jur aan om met het jeugdwerk door te gaan en daar zijn we dan ook zeer content 

mee. 

Jur bedankt en ook Pieter jan voor alle jaren dat jullie de zaterdagwedstrijden hebben 

georganiseerd. 

Tot slot wil ik alle leden bedanken voor hun inzet van dit jaar 

 

Erik Huitsing 

secretaris 


