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JAARVERSLAG 2016 HENGELSPORVERENIGING LEMMER E.O. 

 
Op 1 januari van dit jaar bestaat het bestuur uit: J. v.d. Werf - voorzitter, F. Romkema -
penningmeester,   H.N. Soeten - secretaris, lid - K. Jakobs. 
Het aantal leden bedraagt 490. 
 
Helaas moeten we dit jaarverslag beginnen met het stilstaan bij het overlijden van onze oud-
voorzitter en erelid Piet van Foeken. Ruim 20 jaar was Piet mede bepalend voor het wel en 
wee van onze vereniging en was hij ook na het neerleggen van zijn functie als voorzitter bleef 
hij betrokken bij onze vereniging en een trouwe bezoeker van onze jaarlijkse 
ledenvergadering. Zo ook op onze laatste ledenvergadering was hij na een periode van ziekte 
en onzekerheid nog nadrukkelijk aanwezig en vol optimisme over de toekomst, slechts vijf 
weken later ontvingen wij het bericht van zijn overlijden. 
In maart staat de eerste van een viertal bijeenkomsten van de vier hengelsportverenigingen, de 
Bears Balk, Ons genoegen Sint Nyk, HSV Joure en HSV Lemmer e.o., uit de “nieuwe” 
gemeente de Fryske Marren op de agenda. Doel is om gezamenlijk met Sportvisserij Fryslân 
te inventariseren hoe de vier verenigingen eventueel kunnen samenwerken bij 
gemeenschappelijke “problemen” waarbij contact of overleg met de gemeente moet worden 
gevoerd. Na deze bijeenkomsten wordt op het gemeentekantoor in Joure aan een drietal 
beleidsmedewerkers van de gemeente via een PowerPointpresentatie een overzicht getoond 
op welke wijze de sportvisserij in Friesland is georganiseerd. De ambtenaren zijn zichtbaar 
onder de indruk en geven ruiterlijk toe bijvoorbeeld niet op de hoogte te zijn van het aantal 
leden, bijna drieduizend, die de aanwezige hengelsportverenigingen in de gemeente 
vertegenwoordigen. Hun advies is eveneens om het belang van de hengelsport in onze 
waterrijke gemeente onder de aandacht te brengen bij de politiek zodat deze in de toekomst 
bij eventueel te nemen besluiten m.b.t. de hengelsport beter op de hoogte zijn van de 
belangen.  
Onze ledenvergadering in april begint inmiddels meer te lijken op een jaarlijkse reünie van 
een aantal leden, dit ondanks bijvoorbeeld het belangrijke agendapunt van de wijzigingen 
m.b.t. het vangen en meenemen van snoekbaars. De aanwezige leden stemmen in met de 
volgende wijzigingen: er komt een slotmaat van 70 cm dat betekent dat alle snoekbaars boven 
de 70 cm terug moet worden gezet (geldt ook voor het beroep), in de maand maart mag er 
geen snoekbaars mee worden genomen (geldt ook voor het beroep). Ook het quotum voor de 
beroepsvissers, vastgelegd in de bijvangstenregeling, wordt aangepast. In de algemene 
ledenvergadering van sportvisserij Fryslân wordt dit voorstel later in het jaar aangenomen en 
zal met ingang van 1 januari 2017 op de Friese wateren van kracht zijn. 
In goed onderling overleg heeft het bestuur besloten de taakverdeling binnen het bestuur te 
wijzigen, ondergetekende zal het voorzitterschap overnemen van Jan v.d. Werf, de aanwezige 
leden gaan hiermee akkoord.   
Onze jaarlijkse jeugdviswedstrijd was ook dit jaar weer een groot succes, mede door de ideale 
weersomstandigheden op deze middag. 
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Er melden zich 16 enthousiaste jongens en meisjes bij het vissersmannetje aan ’t Dok, waar 
om kwart over een het startsein voor de wedstrijd werd gegeven en al snel was er werk aan de 
winkel voor het meten en noteren van de gevangen vis(jes). De vangsten deze middag bestond 
voornamelijk uit grondels, baars(jes) en voorns, waarvan de grootste met een lengte van 25 
centimeter. Na anderhalf uur was de wedstrijd ten einde en kon de einduitslag worden 
opgemaakt. Alvorens er werd overgegaan tot de prijsuitreiking werden de deelnemers weer 
getrakteerd op een patatje en frisdrankje. Opmerkelijk deze middag was dat in beide leeftijds- 
categorieën, tot 9 jaar en 9 t/m 12, een meisje de winnares bleek te zijn, namelijk Esmee 
Verhoef met 324 cm en Sanne v.d. Bijl met 361 cm. In de leeftijd tot 9 jaar was er een tweede 
prijs voor Gillian v.d. Werf met 200 cm en een derde prijs voor Aleksander de Groot met 150 
cm, tweede in de leeftijd 9 t/m 12 werd B.J. van Griethuizen met 164 cm en derde Jens 
Scheffer met 157 cm. Naast deze prijswinnaars ontvingen alle deelnemers een waardebon te 
besteden bij Pet’s Place.  
Op zaterdag 15 november vertrokken 15 leden richting Lelystad om op kosten van onze 
vereniging te gaan forelvissen bij Tom’s Creek, een prachtig gelegen complex met meerdere 
visvijvers waarop verschillende vissoorten zoals forel, karper, steur en meerval kan worden 
gevist. Het werd een zeer geslaagde ochtend die werd afgesloten in de kantine waar onder het 
genot van een heerlijk soepje en diverse belegde broodjes de ervaringen en vangsten van deze 
morgen nog een doorgenomen werden, met als unaniem conclusie: GESLAAGD. 
Na het overlijden van Piet van Foeken en het stoppen van Jan v.d. Werf i.v.m. gebrek aan tijd 
moesten wij op zoek naar een tweetal nieuwe bezorgers van het Visblad. Roelie Gaal werd al 
snel bereid gevonden de bezorging van Jan over te nemen, een oproep aan een vijftigtal leden 
voor de bezorging leverde geen enkele concrete reactie op, gelukkig was Ko Jakobs beried de 
bezorging op zich te nemen. Naast de maandelijkse bezorging van het Visblad zorgen Henk 
Klos, Roel de Graaf, ondergetekende  en de nieuwelingen Ko en Roelie dat de leden 
woonachtig in Lemmer aan het eind van het jaar hun nieuwe Vispas tijdig ontvangen. Het 
bestuur is uiteraard zeer content met de inzet van deze leden voor onze vereniging en willen 
hun langs deze weg hiervoor hartelijk bedanken. 
Naast de nieuwe Vispas 2017 ontvingen alle leden woonachtig in Lemmer een brief met 
daarin een dringende oproep zich aan te melden voor de uitbreiding van ons huidige bestuur. 
Helaas heeft zich tot op het moment van dit schrijven, januari 2017, nog geen enkel lid zich 
gemeld om onze vereniging “nieuw” leven in te blazen!  
De verkoop van Vispassen via ons verkooppunt Pet’s Place was opnieuw een succes, er 
werden meer dan 200 verkocht met als resultaat dat ons ledenbestand aan het eind van het jaar 
bestond uit ruim 700 leden. Daarnaast is de verkoop van de zgn. weekvergunningen in de 
laatste jaren geweldig toegenomen. Langs deze weg willen wij de medewerkers van Pet’s 
Place van harte bedanken hun medewerking bij de verkoop van de diverse vergunningen. 
Tot slot wens ik alle leden voor het jaar 2017, namens het bestuur, veel visplezier maar vooral 
een goede gezondheid. 
 
Opgemaakt, Lemmer januari 2017, 
namens het bestuur HSV Lemmer e.o.,  
 
 
 
H.N. Soeten (secretaris HSV Lemmer e.o.)              
 


