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JAARVERSLAG 2018 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 525. 
 
Kenmerkend voor dit jaar waren vooral het prachtige en droge zomer- en najaarsweer, volop 
gelegenheid dus om lekker te gaan vissen! 
 
De agenda van de jaarlijks algemene ledenvergadering in april kon in een recordtijd worden 
afgewerkt. 
 
Op verzoek van de politie werd in mei van dit jaar een zogenaamde “lokboot” aan onze 
steiger afgemeerd. Binnen vier weken was het raak en werd de boot gestolen en kon de dader 
worden ingerekend. In augustus herhaalde zich dit en kon de dader in de buurt van zeilschool 
de Kikkert van het water worden gehaald. Uiteraard zijn wij tevreden met het resultaat, maar 
tegelijkertijd teleurgesteld dat er nog steeds mensen rondlopen die niet van andermans spullen 
af kunnen blijven. 
Eveneens in mei trad de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking, 
welke ook van toepassing is op onze vereniging. Mede door ondersteuning van Sportvisserij 
Nederland hebben wij inmiddels ook voldaan aan onze verplichtingen en is het privacy 
statement na te lezen op onze website onder de kop over ons met als verwijzing AVG.   
 
Na het succes van twee jaar geleden stond in september het forelvissen weer op de agenda. 
Een twintigtal leden vertrokken naar de gekozen locatie de Forelwereld in de buurt van 
Luttelgeest. Over de vangsten deze morgen kunnen we kort zijn: zeer slecht! Ondanks het 
inzetten van allerlei verschillende aassoorten slaagde slechts een enkeling erin de volop 
aanwezige forellen te verleiden tot een aanbeet en vangst. Na afloop, onder het genot van een 
hapje en drankje, werd er nog volop gespeculeerd over de eventuele oorzaken van de slechte 
vangsten. We blijven echter optimistisch en zullen het forelvissen zeker op de agenda houden. 
 
De maand oktober stond in het teken van de jeugd. Allereerst verleende onze vereniging zijn 
medewerking aan de organisatie, in het kader van de week van de biologie, in en rond het 
bezoekerscentrum van het Woudagemaal. Er hadden zich voor deze 4 dagen, uit geheel 
Friesland en daarbuiten, bijna 400 schoolkinderen uit de groepen 6 t/m 8 aangemeld. Na 
ontvangst van een medewerkster van het Woudagemaal werden de kinderen verdeeld in 
groepen. Zo kreeg de enen groep uitleg van vismeester Jan v.d. Werf via een educatie les. Aan 
de hand van een beeldscherm kregen ze uitleg over het leven van vissen en over de omgang 
met vissen tijdens en na het vangen. De tweede groep kreeg in de filmzaal uitleg van 
ondergetekende over het gebruik van allerlei soorten materiaal, voer en aas bij het 
wedstrijdvissen.  
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Aansluitend kregen de kinderen van medewerkers van het Wetterskip tekst en uitleg over het 
gebruik van visvriendelijk sispassages, waarbij ook enkele vissoorten zoals paling, voorn en 
krabben levend te aanschouwen waren. 
Tot slot mochten de kinderen, onder begeleiding van een vijftal vrijwilligers van onze 
vereniging, vissen in de vijver onder het bezoekerscentrum. Helaas was het door de vele nog 
aanwezige begroeiing heel lastig om op een fatsoenlijke manier te vissen en bezorgde onze 
vrijwilligers handen vol werk met het vervangen van haken en tuigen. Al met al kunnen we 
toch concluderen dat we, gehoord de vele positieve reactie, terug kunnen zien op een geslaagd 
evenement. Met dank aan een ieder die hier aan bij hebben gedragen. 
 
Op de eerste zaterdag van de herfstvakantie melden zich maar liefst 25 jongens en meisjes, in 
de leeftijd van 4 t/m 13 jaar, bij het Vissersmaannetje aan ‘t Dok voor onze jaarlijkse 
jeugdviswedstrijd. Kwart over een klonk het beginsignaal voor de wedstrijd en als snel 
bezorgden de deelnemers onze vrijwilligers handen vol werk voor het meten en noteren van 
de vangsten. De vangsten bestond voornamelijk uit voorn, baars(jes) en grondels, waarbij 
Owen Eilers er zelfs in slaagde een brasem van maar liefst 33 centimeter boven water te 
halen. Omstreeks half drie werd de wedstrijd beëindigd en kon na het nodige rekenwerk de 
einduitslag worden opgemaakt. De deelnemers lieten zich intussen het aangeboden patatje en 
drankje goed smaken. In de categorie t/m 9 jaar bleek het behoorlijk spannend woe zich 
winnaar mocht noemen. Na een extra telling van het aantal gevangen centimeters bleken 2 
deelnemers namelijk exact hetzelfde aantal centimeters te hebben gevangen, namelijk 284. 
Besloten werd beid deelnemers een 1e prijs toe te kennen. Uit handen van Jan v.d. Werf 
ontvingen de winnaars uit beide leeftijdscategorieën een fraaie herinneringsbeker en een 
waardebon te besteden bij Pet’s Place. Ook de beide nummers 2 twee en drie uit de beide 
leeftijdscategorieën ontvingen een waardebon evenals alle andere deelnemers. 
De weergoden waren ons ook deze middag weer goed gezind en we kunnen terugzien op een 
zeer geslaagde middag en waarbij ook hier een woord van dank aan allen die hier aan hebben 
bijgedragen zeker op zijn plaats is. 
 
Aan het eind van het jaar is het ook weer tijd voor het opmaken van de balans: de 
jeugdviswedstrijd en de 4 dagen bij het Woudagemaal waren een groot succes, het aantal 
“vaste” leden (betaling via automatische incasso) stijgt nog steeds, 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 Vispassen hartelijk te bedanken voor hun inzet. 
 
Tot slot wens ik alle leden voor het jaar 2019, namens het bestuur, veel visplezier maar vooral 
een goede gezondheid. 
 
 
Opgemaakt, Lemmer januari 2019,  
namens het bestuur HSV Lemmer e.o., 
 
 
 
H.N. Soeten (vz., secretaris HSV Lemmer e.o.) 
 
 
 


