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JAARVERSLAG 2017 HENGELSPORVERENIGING LEMMER E.O. 

 
Op 1 januari van dit jaar bestaat het bestuur uit: H.N. Soeten – voorzitter/secretaris, F. 
Romkema -penningmeester, lid - K. Jakobs en J. v.d. Werf. 
Het aantal leden bedraagt 485. 
 
In november van dit jaar bestaat onze vereniging 60 jaar. In de afgelopen zestig jaar is er veel 
veranderd in de hengelsport. De wat ouderen onder ons herinneren zich vast nog wel het 
vissen met levend aas en het daarbij behorende scheppen van spieringen onder de lampen van 
de brug over het stroomkanaal in de avonduren. Je kon er bij tijd en wijle letterlijk over heen 
lopen! Tegenwoordig moet er met moderne aluminium of polyester visboten, dieptemeters, 
allerlei soorten kunstaas aan gevlochten lijnen e.d. alles uit de kast worden gehaald om nog 
een paar snoekbaarzen te kunnen vangen. Oorzaak: mogelijk het verdwijnen van de fosfaten 
uit het water, met als gevolg het steeds schoner wordende water. Deze verandering heeft 
echter ook weer positieve invloed op bijvoorbeeld de toename van het snoekbestand. 
Ook m.b.t. het (wedstrijd)witvissen zijn de ontwikkelingen de laatste jaren razendsnel gegaan. 
Volstond in  het verleden een eenvoudige kanis en een vaste hengel met een beperkte lengte, 
tegenwoordige zijn het gebruik van prachtige zitkisten met alles erop en eraan en vaste 
hengels tot een lengte van zestien meter een normale zaak. Ook de intrede van de feeder, 
matchhengel, methodfeeder e.d. hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkelingen van het 
witvissen.  
 
De agenda van de algemene ledenvergadering in april kon in een vlot tempo worden 
afgewerkt.  
In mei kon onze steiger eindelijk weer worden teruggeplaatst op zijn “oude” vertrouwde 
locatie. Gelijk is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ankerkettingen te vervangen 
zodat de steiger de komende jaren weer stevig verankerd is. De bezetting van onze steiger is 
in de laatste jaren enigszins teruggelopen, met als mogelijk oorzaak de vergrijzing en/of de 
tegenvallende vangsten van met name snoekbaars. Op dit moment zijn er een zevental 
plaatsen niet in gebruik. 
 
Op 23 september van dit jaar stond de jubileumwedstrijd voor leden van HSV Lemmer e.o., 
de Bears Balk, HSV Ons Genoegen Makkum, de Voorn Harlingen en de Deinende Dobber ter 
ere van ons zestigjarig bestaan op de agenda. Omstreeks zes uur melden zich de eerste 
deelnemers bij het Baken, waar de koffie en cake al klaar stonden. Om half zeven werd 
gestart met de loting voor een stek aan de drie uitgezette vakken aan het PM-kanaal te 
Spannenburg. De enveloppes met steknummers waren verdeeld over prachtige caps met als 
opdruk het logo van onze vereniging, welke de deelnemers na het maken van hun keuze 
mochten behouden. Na het openingswoord van de voorzitter vertrokken de deelnemers 
omstreeks zeven uur richting Spannenburg. Mogelijk dat het mistige weer de oorzaak was van 
het missen van een afslag door de enige vrouwelijke deelneemster, maar die vervolgens via de 
telefoon alsnog in de goede richting naar Spannenburg werd geloodst. Aangekomen op het 
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parcours was het voor de deelnemers allereerst tijd voor het maken van een keuze: vissen met 
de vaste stok of met de feeder kort bij of tegen de overkant van het kanaal. Voor degene die 
kozen voor het laatste was het door de laag staande zon en mistige omstandigheden 
aanvankelijk lastig een richtpunt te vinden voor het opbouwen van de voerplek. Om half 
negen werd door Jan v.d. Werf het startsein voor de wedstrijd gegeven. Al snel kwamen de 
berichten dat aan het begin van het parcours de eerste brasems werden gevangen. Verder viel 
op dat er veel kleine en maatse baarzen werden gevangen, ook werd duidelijk dat de vangsten 
op de verschillende plekken van het parcours nogal grillig waren. In de loop van de ochtend 
nam door het prachtige weer ook de pleziervaar op het kanaal behoorlijk toe, waardoor het 
voor de feederaars met een voerplek aan de overkant van het kanaal lastig vissen werd. 
Omstreeks half twaalf werden de deelnemers getrakteerd op een heerlijk broodje bal en een 
frisdrankje. 
Na vierenhalf uur vissen werd de wedstrijd beëindigd en kon begonnen worden met het 
wegen en vervolgens terugzetten van de gevangen vissen. Omstreeks twee uur keerden de 
deelnemers terug naar het Baken waar vervolgens onder het genot van een hapje en drankje de 
wedstrijd nog eens werd na besproken, vooral wat er goed en fout was gegaan en of de 
gemaakte keuze(s) wel de juiste was geweest. Nadat ook een aantal leden en ons erelid Engele 
Post binnen waren gekomen voor een hapje en een drankje kon de voorzitter, na allereerst een 
ieder die bijgedragen had aan het slagen van deze dag hartelijk te bedanken, beginnen met de 
prijsuitreiking. Alle deelnemers ontvingen, op basis van de uitslag van de wedstrijd, een 
cadeaukaart te besteden bij de keurslager. Voor de 3 vakwinnaars, Anne D. v. Assen, Ko 
Jakobs en Klaas Bakker, was er naast een fraai herinneringsbord een enveloppe met inhoud. 
Algeheel winnaar Anne D. v. Assen ontving eveneens nog een fraai beeld in de vorm van een 
visserman. Na de prijsuitreiking bedankte de voorzitter alle deelnemers voor hun deelname en 
bijdrage aan een geweldig geslaagde dag onder werkelijk schitterende omstandigheden. 
Voor de jeugdviswedstrijd op de eerste zaterdag van de herfstvakantie melden zich maar liefst 
31 jongens en meisjes, in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar, bij het vissersmannetje aan ’t Dok. Het 
parcours was ook dit jaar in samenwerking met de havendienst afgezet met rode linten, 
uiteraard hiervoor onze hartelijke dank. Na het optuigen van de hengels en het startsein was er 
al snel werk aan de winkel voor onze vaste “helpers” Jan, Marten, Wabe, Henk en Marten 
voor het meten en noteren van de vangsten. Ondanks het feit dat niet alle deelnemers er in 
slaagden de vis tot een aanbeet te verleiden was het een waar genoegen om te zien hoe 
geconcentreerd alle deelnemers bleven proberen een vis(je) te vangen. Halverwege de 
wedstrijd ontvingen alle deelnemers de prachtige cap met logo van onze vereniging, welke 
inmiddels door de volop schijnende zon goed van pas kwam. Na ruim twee uur vissen werd 
de wedstrijd beëindigd en kon de uitslag worden opgemaakt. Allereerst werden de deelnemers 
weer getrakteerd op een patatje en een drankje. Alle deelnemers ontvingen een waardebon te 
besteden bij Pet’s Place. Uit handen van Jan v.d. Werf ontvingen de nummers 1 t/m 3 uit de 
beide leeftijdscategorieën een extra waardebon met daarnaast voor de beide nummers 1 een 
prachtige beker. Het was wederom een zeer geslaagde middag en een woord van dank aan een 
ieder die hier aan heeft bijgedragen is zeker op zijn plaats. 
Aan het eind van het jaar is het ook weer tijd voor het opmaken van de balans: de jeugd- en 
jubileumwedstrijd waren een groot succes, het aantal “vaste” leden (betaling via automatische 
incasso) steeg dit jaar tot ruim boven de vijfhonderd, de verkoop van Vispassen via ons 
verkooppunt Pet’s Place blijft stabiel (rond de 250 stuks), daarnaast zit de verkoop van de 
zgn. weekvergunningen nog steeds in de lift. 
Rest ons nog de bezorgers, Henk, Roel G., Roel de G., Ko en Hielke, van het Visblad en aan 
het eind van het jaar de Vispas hartelijk te bedanken voor hun inzet. 
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Tot slot wens ik alle leden voor het jaar 2018, namens het bestuur, veel visplezier maar vooral 
een goede gezondheid. 
 
 
Opgemaakt, Lemmer januari 2018,  
namens het bestuur HSV Lemmer e.o., 
 
 
 
H.N. Soeten (secretaris HSV Lemmer e.o.)              
 
 


