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De belangrijkste doelstelling van de vereniging is het
stimuleren van het vliegvissen in de breedste zin
van het woord, en het behartigen van de belangen van de aangesloten leden. De Pompemich is
het clubblad van de vereniging en verschijnt drie
keer per jaar.
Vliegvisvereniging De Pompemich is niet aangesloten bij de Federatie Friesland voor Sportvissersverenigingen. Vergunningen kunnen derhalve
niet worden verstrekt
Het lidmaatschap van de vereniging kost € 20,- per
jaar, middels automatische incasso. Opgave bij
de secretaris.
Na betaling krijg je een informatiepakket en de
laatstverschenen Pompemich toegestuurd.

Opzegging lidmaatschap vliegvisvereniging De
Pompemich:
uitsluitend schriftelijk voor 31 december bij de secretaris.
Iedere laatste dinsdag van de maand, met uitzondering van december, wordt er een clubavond georganiseerd. Er worden op de clubavonden binnen
en/of buiten werpinstrukties gegeven. Het is dus
raadzaam om je vliegenhengel mee te nemen.
Er is altijd iemand aanwezig die de basistechnieken
aan de beginnende vliegvisser kan uitleggen.
De vereniging heeft hengels ter beschikking voor wie
nog geen vliegenhengel heeft.
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Van de voorzitter
De donkere dagen zijn weer
aangebroken,
vaak de tijd voor wat kortere vissessies en de vliegendoos bijvullen. Maar ook
de tijd voor een terugblik en het maken
goede voornemens. In de laatste kerngroep-vergadering hebben de bestuurs- en
commissieleden dit ook gedaan. Mijn
conclusie is dat we kunnen terugblikken
op een mooi verenigingsjaar. Een veelzijdig programma, gemiddeld een goede
opkomst en weer een paar zeer enthousiaste nieuwe leden. In de aankomende jaarvergadering zal Rob een uitgebreide verslag doen dus zal ik hier verder niet te veel
over zeggen. Oké toch twee uitschieters:
visreisje Denemarken en zeer geslaagde
snoekdag.
Ik concludeer ook dat de vereniging
naar een nieuwe fase aan het groeien is.
Dit hoort ook zo te zijn. In 2016 bestaat
de vereniging formeel 20 jaar. Er zijn dus
al wat fases doorlopen, helaas ook met
bijbehorende crisis. De kunst is dus groei
zonder, al te veel, crisis en andere groeipijntjes. Het aankomende jaar gaan we
die verjaardag vieren maar ook aandacht
schenken aan de groei. Aandachtspunten
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zijn: vergrijzing en verjongen, verenigingsplatformen (fysiek en virtueel), activiteiten (diepte en breedte) en wat hebben
we hiervoor nodig? In de jaarvergadering
zal ik deze onderwerpen verder bespreken.
Een kleine verandering die we al gaan
invoeren is de opzet van de clubavonden. We gaan de clubavonden ophakken
in blokjes en niet slechts één, vaak te
lang, blok. In hoofdlijnen gaat de clubavond bestaan uit 4 blokken. Blok 1 is het
binden, werpen en techniek, blok 2 is de
aftrap met mini thema, blok 3 is het hoofdthema en blok 4 is de 3e helft. We hopen
dat de clubavonden hierdoor aantrekkelijker worden. Het hoofdthema bepaalt
niet meer de gehele avond dus ook als dit
thema je minder aanspreekt is een clubavond interessant. Er komt meer ruimte
om kennis en informatie te delen maar ook
voor het informele contact.
Tot gauw.

kopij voor de volgende
Pompemich
inleveren voor
10 maart 2016


Algemene ledenvergadering “de Pompemich”
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen
van de ledenvergadering 2015
Datum: 26 januari 2016
Tijd:		 20.15 uur
Plaats:		 dorpshuis ”’t Heechein “, Buorren 28, Terkaple
Agenda:
1.
opening
2.
vaststellen agenda
3.
notulen jaarvergadering 2015
4.
jaarverslag, voorgelezen ter vergadering
5.
financieel verslag en begroting 2016, ter goedkeuring
6.
verslag kascommissie Sjaak de Vries, Hans v Meerendonk
7.
bestuurszaken: aftredend en herkiesbaar Rob van Dijk.
Aftredend en niet herkiesbaar: Frits Maltha. Het bestuur draagt
Jan Bouma voor. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 5
dagen voor de vergadering melden bij de secretaris.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

pauze met hapjes en lotenverkoop
jaarplan 2016; toelichting, wensen en discussie
lustrum
rondvraag
sluiting
verloting, met vele mooie prijzen

Vanaf 19.30 uur is de zaal geopend. Neem je mooiste visfoto’s/video van afgelopen jaar mee op schijf of USB-stick, dan
kunnen we die vertonen met de beamer.
We rekenen op jullie komst op onze prachtige locatie!
Namens het bestuur,
Rob van Dijk, secretaris

Even voorstellen
Sinds een aantal maanden ben ik lid van de Pompemich. Dus
wordt het tijd om me voor te stellen.
Mijn naam is Rinus Spijkerman. Ik ben getrouwd met Lida
en we hebben twee dochters: Bertine en Marjon. Ik ben geboren
en getogen in St.Nicolaasga en woonachtig aan de Finkeburen.
Dat is een buurtschapje, om het zo maar te noemen, aan de

rand van het dorp richting Idskenhuizen en dus ook richting het
Koevordermeer.
De enige werkgever die ik heb gehad is Douwe Egberts,
waar ik werkzaam ben geweest als Theemelangeur. Het proeven,
beoordelen van thee en bijbehorende producten als aroma’s en
kruiden en deze grondstoffen vervolgens in te delen in de verschillende melanges was mijn specialiteit. Misschien kunnen
jullie je daar niets bij voorstellen maar indien gewenst kun je me
altijd benaderen voor wat bredere uitleg. In 2008 heb ik gebruik
gemaakt van een regeling om vervroegd uit te treden. Dus tijd
genoeg om te gaan vissen zou je zeggen.
Echter, mijn andere bezigheden zoals tuinieren, fietsen,
schaatsen, en vrijwilligerswerk nemen nogal veel tijd in beslag en
het vissen komt veelal op het tweede plan. Toch wil ik hier meer
tijd voor vrij maken en het feit dat ik me bij de Pompemich heb
aangemeld is hier onderdeel van. Maar waarom nu vliegvissen,
terwijl ik een heel andere “vis” achtergrond heb?
Een blikje voorzien met gaatjes met daaraan een stok was
mijn eerste vistuig. Daarna kwamen de bamboehengels die uiteindelijk weer werden vervangen door de werphengels. Met de
werphengel werd voornamelijk op paling gevist zonder gebruik
te maken van een dobber. Een stuk lood zorgde ervoor dat
haak en aas weerstand bood tegen de sterke stroming van het
Margrietkanaal. Zo’n 20 jaar geleden hadden we een caravan aan
de oever van de Koevorder. Een vaste standplaats met als buren
een fanatieke visfamilie uit Gelderland. Deze familie viste voornamelijk op karper en dat was iets wat ik nog nooit had gedaan.
Na verloop van tijd kreeg ook ik belangstelling voor het karpervissen en met mijn campingbuurman bracht ik menig uurtje door
(zowel overdag als ‘s nachts) aan de Broeksterpoel. Ik herinner me mijn eerste vangst nog goed. Bij het aanslaan had je het
gevoel dat je in een zak zand sloeg tot het moment de karper zich
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in beweging zette. Daarna volgde het drillen en de spanning om
de vis op de kant te krijgen. Prachtig.
Omdat onze 2 dochters nogal sportief waren aangelegd kreeg
onze vrije tijd een heel andere bestemming. In plaats van aan
de waterkant waren we ‘s avonds en in de weekenden met de
auto onderweg om de dames naar een wielerwedstrijd te brengen. Soms in een weekend heen en terug naar Italië, België of
Frankrijk. Het laat zich raden; tijd voor het vissen was er toen
voorlopig niet meer bij.
Jaren later, toen het gedaan was met de wielersport van de
dames, kwam er weer tijd vrij voor andere dingen. Al fietsend
door de Lindevallei zag ik een visser met een kluwen aan draad
om zich heen. Het wekte mijn interesse en liet me informeren
waar de man mee bezig was. Vliegvissen was het antwoord,
waarna een korte uitleg volgde. Het leek me wel wat, mede
ook omdat het karpervissen nogal gepaard gaat met veel gedoe.
Boilies maken, draaien en met een rubberbootje op de voerstek
brengen en dit gedurende een aantal dagen. Hengels, baitrunners
en zoal meer zorgde ervoor dat je een aanhanger nodig had. Een
hengeltje, vest en schepnet in de vorm van een tennisracket is
minder omslachtig, dacht ik.
Elk jaar naar gaan we naar Oostenrijk op vakantie. De
Drau en Gail zijn snelstromende rivieren die met de vliegvishengel worden bevist. Het afgelopen jaar stonden we op een
camping bij Kotsach Mauten. Dat is een plaatsje aan de Gail in
het Gaildal. Ik dacht, weet je wat, ik ga een cursus vliegvissen
doen. De camping eigenaar wist wel iemand. Afspraak gemaakt
en ik werd opgehaald door een 75 jarige Oostenrijker die nog
een paar centen bij wilde verdienen. Eerst gingen we naar een
groot geasfalteerd terrein om het werpen te oefenen. Een dag
later probeerde ik dit in praktijk te brengen in een zijstroompje
van de Gail. Je zag de forellen daar gewoon zwemmen. Ik pro-

beerde de vlieg op instructie van de Oostenrijker voor de bek te
gooien, maar het draaide uit op een mislukking. De meeste vliegen belandden in bosjes langs de beek. Na verloop van tijd lukte
het wel beter. Wat ook door mijn begeleider werd opgemerkt. Hij
wachtte net zo lang totdat ik een forelletje had gevangen. Met een
paar vreselijk koude poten van het beekwater, een groot aantal
vliegen minder, maar wel een ervaring rijker werd ik om 10 uur
‘s avonds weer op de camping afgezet. Het vissen in de rivier
leverde vervolgens niet veel op. Het water was door werkzaamheden en hevige regenval te troebel. Daarnaast heb ik me laten
vertellen dat de visstand in de Gail nogal te wensen over laat.
Door de natuurlijke gang er uit te halen stroomt het water te snel,
wat ten kostte gaat van de voortplanting van de vis. Waar men 20
jaar terug vijftig forellen op een dag ving is een aantal van vijf nu
bijzonder.
Terug in Nederland heb ik me aangemeld bij de Pompemich.
Al eens eerder was ik door Yme Waterlander uitgenodigd op een
ledenavond in Terkaple. Ik werd voorgesteld aan Rob die me de
eerste werpinstructies bijbracht. Tot nu toe heb ik het vliegvissen
nog niet in praktijk gebracht. Wel heb ik een hele mooie hengel
van Yme overgenomen voor een spotprijsje. Werpoefeningen bij
mij achter in het land doe ik regelmatig. De opmerkingen die je
dan van de mensen hoort die langs komen lopen, zijn niet van de
lucht: “Bijten ze een beetje”, vragen ze en lopen lachend verder.
Nu nog vliegen maken en ik heb met Kees de afspraak gemaakt
om met kleine vliegjes te beginnen. De bindavonden stonden tot
dusverre in het teken van streamers, ook wel interessant, maar
aan mij nu nog niet besteed.
Al met al heb ik al veel tijd in het vliegvissen geïnvesteerd.
Het actief bezig zijn, zowel voor- tijdens- als na het vissen is voor
mij reden om hier mee door te gaan. Als het lukt zou het mooi
zijn dat het niet bij dat ene Oostenrijkse forelletje blijft. Met wat
hulp van jullie, geoefende vliegvissers, moet het zeker lukken.

Even voorstellen
Hallo mijn naam is Richard Duiker, 42 jaar en wonend te
Lemmer.
Ik vis al vanaf mijn jeugd en ben begonnen met een bamboestok met dobber, vissend op baarsjes en op wat er eigenlijk maar
aan kwam en dan was ik al zeer blij!
Vanaf mijn 16de ben ik me meer gaan richten op de karper en
heb al heel wat karpers gevangen in heel wat landen van Europa
en ook natuurlijk in ons eigen mooie vislandje waar eigenlijk nog
genoeg te vangen is.
Vanaf mijn twintigste ben ik geheel overgegaan op het vliegenvissen, dat blijft toch het mooiste wat er is. Licht vissen op
(riet)voorns, brasem en natuurlijk de baars en de snoek. Daarna
in aanraking gekomen met het (zee)forel- en zalmvissen met de
vlieg. Toen ik een paar gevangen had was er eigenlijk geen weg
meer terug, vooral omdat ik steeds grotere wil vangen, dus reizen
naar het buitenland om zalm te vangen. Ik ben al in Canada,
Noorwegen, Schotland en Engeland geweest voor het zalm- en
zeeforelvissen, en voor het forelvissen neem ik genoegen met
Denemarken, België, Luxemburg en Duitsland!
Vliegbinden doe ik ook, special vliegen voor de zalm. Ik bind
de vliegen voornamelijk op tubes en op de intruder stijl.
See You On The Water,
Richard Duiker
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De visstand in Friesland
Op dinsdag 27 oktober was het tijd om wat meer te horen over
de visstand in de Friese wateren.
Roelof Veeningen, aquatisch ecoloog bij Wetterskip Fryslân,
was bereid gevonden om hier een verhaal over te houden. Het
werd een boeiende avond die Roelof nog lang zal heugen. Een
spervuur van vragen zorgde ervoor dat hij zijn eigen verhaal maar
even moest uitstellen. De PCB’s, visstropers en dichtgegroeide
wateren leefden zo onder onze leden dat hier eerst maar eens
op ingegaan moest worden. En zo geschiedde. Roelof had voor
hetere vuren gestaan en er alle begrip en ook bewondering voor
dat dit zo bij ons leefde.
Voor aanvang van zijn verhaal kon hij kennismaken met het
vliegvissen. Op het droge weliswaar; in de gymzaal. Een vlieghengel was snel geregeld en onmiddellijk was weer duidelijk dat
we toch wel met een kunst bezig zijn. Na wat driftig gewapper
kwam zijn lijn vijf meter verder verfrommeld op de grond. Maar
na Martin’s aanwijzingen kwam daar wat verbetering in. Dat we
vissers met een speciale passie zijn was Roelof inmiddels volkomen duidelijk geworden.
Dan toch wat over de inhoud van zijn verhaal:
Een van de hoofdtaken van het waterschap is het beschermen
en verbeteren van de ecologische waterkwaliteit, inclusief de
visstand. Een goede ecologische kwaliteit betekent dat plant- en
diersoorten die “van nature” in bepaalde wateren voorkomen
daar ook daadwerkelijk in (kunnen) leven en zich voortplanten.
Daarvoor is nodig dat bijvoorbeeld voedingsstoffen in voldoende
mate aanwezig zijn, maar niet zoveel dat het systeem uit balans
raakt door bijvoorbeeld overdadige algengroei. Schadelijke stoffen mogen bepaalde concentraties niet overschrijden. Verder
spelen ook de vorm, waterdiepte en het oeverprofiel een belangrijke rol.
Deze hoofdtaak heeft nog meer nadruk gekregen door de
invoering van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het waterschap
en alle andere overheden zoals Rijk, provincies en gemeenten
hebben volgens deze Kaderrichtlijn Water en de Nederlandse
Waterwet de plicht om maatregelen te nemen om bepaalde ecologische doelen te bereiken. Achteruitgang van de ecologische
waterkwaliteit is niet toegestaan.
Als we na jaren van verbeteringen kijken is er een aantal resterende problemen: eutrofiëring (teveel voedingsstoffen in het
water: fosfaat en/of stikstof), gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten, de inrichting van de wateren en de beperkte mogelijkheden voor vismigratie. Het zal geen verbazing wekken dat ook
de visstand daarmee niet optimaal is.
Om het visbestand te volgen zijn door Wetterskip Fryslân in
samenwerking met andere belanghebbenden vanaf 1985 visstandopnames uitgevoerd. Deze opnames hebben zich vooral beperkt



tot de Friese boezemmeren en de laagveenplassen. Vanaf 1998
is dit gebeurd met een frequentie van één keer in de vier jaar. Zo
zijn er opnames gemaakt in 1998, 2002 en 2006.
Het Kaderrichtlijn Water-meetnet is in 2007 gestart. In vergelijking met vroeger moet er nu in veel meer wateren bemonsterd
worden. Zowel in boezem- en regionale kanalen als in beken
en zwak brakke wateren. Bij de opname van 2006 is hier al op
ingespeeld en zijn in een relatief groot aantal wateren opnames gemaakt en heeft een beoordeling plaatsgevonden van de
visstand.
Iedere zes jaar zal nu in een flink aantal wateren een opname
plaats vinden. In sommige wateren zal na drie jaar een extra
opname worden gemaakt. De eerste officiële KRW-opname heeft
plaats gevonden in 2009, de volgenden in 2012 en 2015.
Als we naar de beoordeling van de Friese boezem (de verbonden meren en kanalen: 52 cm onder NAP) kijken dan lezen we
het volgende:
Friese boezem: In de boezemmeren is de huidige visstand
ontoereikend, maar dicht bij matig. Dit komt door sterke dominantie van brasem waardoor het aandeel plantminnende vissoorten erg klein is. Een verbetering van de visstand wordt verwacht
na verdere reductie van de fosfaat- en stikstofbelasting, het verbeteren van de vismigratie, de aanleg van natuurvriendelijke
oevers met paaiplaatsen, een uitbreiding van het areaal waterplanten als gevolg van een beter doorzicht en eventueel actief
visstandbeheer.
Voor de boezemkanalen is de vis(toe)stand matig (maar beter
dus dan in de boezemmeren). Een verbetering wordt nagestreefd
door uitbreiding van het areaal natuurvriendelijke oevers en het
aanleggen van paaiplaatsen.
Ook in de polderkanalen is de vis(toe)stand matig. Een kwaliteitsverbetering wordt daar verwacht door het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen, het verminderen van
de fosfaat- en stikstofbelasting en een natuurlijker peil waar
dit mogelijk is. In bijvoorbeeld de beken worden stroomminnende soorten nog weinig aangetroffen. De beken stromen ook
nauwelijks!
Als we de resultaten van de Friese meren naast die van de
vergelijkbare meren in de kop van Overijssel leggen valt op dat
de visstand in Overijssel diverser is: meer soorten aanwezig,
meer een natuurlijk evenwicht. Een hypothese is dat het doorspoelen van de Friese boezem met IJsselmeerwater van (negatieve) invloed is.
Al met al is er nog een lange weg te gaan om de ecologische
toestand, en voor ons vooral interessant de visstand, in het Friese
water te verbeteren, Maar de situatie is natuurlijk al een heel stuk
beter dan enige decennia terug.
DNA-onderzoek
Een nieuwe methode (nog in de kinderschoenen) om de visstand te inventariseren is aan de hand van DNA-monsters. Voor
het eerst zou dat ook in het Nannewiid gebeuren. Kwam ons
fluisterbootje nog wetenschappelijk van pas! Ik wilde me graag
een middag opofferen om met twee onderzoekers (RAVON en
Wetterskip Fryslân) het water op te gaan. Ik was wel al gewaarschuwd dat het weinig boeiend zou zijn. Geen vis gezien inderdaad, maar het voelde wel als heel nuttig bezig zijn. Langs een
traject werd water opgezogen en door een filter geperst. Dat filter
wordt momenteel in het lab onderzocht op vissen-DNA. Uitslag
voorjaar 2016.
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Om de uitslagen te toetsen zou de volgende dag op hetzelfde
traject electro-gevist worden. Daar moest ik dan ook maar bij
zijn. Rob en Yme waren snel bereid om ook mee te gaan. Het
was prima weer. De electro-vissers gingen de rietkragen langs
en vingen aardig wat kleine vissen: veel kolblei, ruis- en blankvoorn, een mooie zeelt en snoekje, en een paar kleine modderkruipers. Niet spectaculair, maar wel heel leuk om zo te zien.
De vissers zouden dezelfde nacht door vissen, maar dan met de

zeegen. Daar heb ik mijn zegen maar op gegeven en gewoon het
bed opgezocht. Te zijnertijd krijg ik alle resultaten wel en zal die
met jullie delen.
Wordt vervolgd dus!
Hans van Meerendonk

Met De Pompemich in Denemarken
op zoek naar de zeeforel
Op de clubavonden van De Pompemich praten wij over alles
wat met vliegvissen te maken heeft. Over materialen, hengels,
waadpakken, vliegen en noem het maar op. Ook over allerlei
soorten watergebieden en landen waar je bepaalde vissen kunt
vangen. Uitgenodigde sprekers of leden van de club zelf houden
inspirerende verhalen. We oefenen op een voetbalveldje of in een
gymnastieklokaal om onze werptechniek te verbeteren en houden
avonden om zelf vliegen te binden. We steken veel energie in
onze hobby om een visje te kunnen vangen aan de vliegvishengel. Dat doen we dan ook regelmatig bij ons thuis in de polder,
als we een dagje naar de IJssel gaan of in de vakanties. Maar wat
is er nou mooier dan samen met clubleden een weekje te gaan
vliegvissen in het buitenland? Vorig jaar zijn we een aantal dagen
naar de Kyll in Duitsland geweest. Deze positieve ervaring leidde

dit jaar tot het organiseren van een vistrip naar Denemarken, waar
we de zeeforel zouden gaan bejagen. Binnen de kortste keren
was er een aanmelding van tien enthousiaste clubleden en Rob en
Kees namen de organisatie op zich. Een fantastisch initiatief.
Rob en Kees, leden met ervaring in Denemarken, huurden het huisje, deden de boodschappen, gaven allerlei informatie
over de zeeforel, visgebieden enz. Ook Yme en Martin hebben
ervaring met het vissen in Denemarken en gaven vooral tips over
het te gebruiken materiaal, met welke vliegen je het beste resultaat boekt, hoe te vissen in een bepaald water en dat soort zaken.
Later hier iets meer over.
Zoals bij alle vakantiereizen die we maken begint de lol met
de voorbereiding. Je kijkt op de landkaart en zoekt naar plaatsen
waar het water te bevissen is. Er werd gekozen voor het noord-
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oostelijke deel van Funen. Het op één na grootste eiland van
Denemarken. Het landschap is prachtig glooiend met veel boomgaarden en boerderijen met rieten daken. Het wordt ook wel het
tuineiland van Denemarken genoemd. Wij huurden er een huisje
in Martofte op een soort schiereiland waar rondom goed bevisbaar water te vinden is en zelfs direct vanuit het huis gevist kan
worden. Een ideale plek dus.
Ter voorbereiding werden er drie avonden gepland om allerlei
informatie uit te wisselen. Wat kun je verwachten van het landschap en het weer? Met welk materiaal is dit water en de zeeforel
het beste te benaderen? Waarmee dien je rekening te houden in de
keuze van kleding? Deze avonden bleken zeer zinvol en hebben
ervoor gezorgd dat ook de minder ervaren mensen beslagen ten
ijs konden komen. De bindavonden vond ik zelf zeer informatief
en het heeft er toe geleid dat ik in de week erna ongeveer zestig
vliegen heb gebonden. De informatie op de clubavonden en bindpatronen opgezocht met Internet bleken een zeer bruikbaar aantal
vliegen op te leveren. Leuk om te doen en je merkt dat je veel
ervaring opdoet in het gebruik van allerlei bindpatronen. Ook
hebben aardig wat leden op het laatste moment nog het nodige
geïnvesteerd in materialen en kleding. Mijn vrouw reageerde
hierop met de opmerking:
”Na deze pittige investering wordt het toch wel eens tijd dat
je iets gaat vangen.” Dit zegt natuurlijk iets over de onwetendheid t.a.v. het vliegvissen van mijn vrouw als over de vangsten in
het verleden mijnerzijds.
Zaterdag 19 september was het zover. Tien clubleden vertrokken in tweetallen richting Denemarken. ‘s Morgens om 06.00
uur namen Thijs en ik afscheid van onze geliefden en stapten
in de volgeladen auto in de verwachting ongeveer 14.00 uur in
Martofte te zijn. Helaas zat het weer niet mee. Door stortregens
en werkzaamheden bij Bremen en Hamburg ontstonden er files.



In Denemarken was het trouwens prachtig weer. Om 16.00 uur
kwamen wij aan in Martofte. De meesten waren er al en hadden
een slaapplekje georganiseerd. Wij konden in de ‘dependance’
terecht, wat aan de krappe kant, maar voor het slaapgebeuren heb
je niet zo veel ruimte nodig. Dus auto uitgepakt, slaapplekje in
orde gemaakt en toen... gingen we vissen want daar kwamen we
voor. Dit verliep allemaal zo snel dat Thijs enigszins opgefokt
aan de waterkant stond en daar tot de conclusie kwam dat de helft
van zijn visuitrusting nog in het huisje lag. Het is even wennen.
De eerste avond was er een thuis klaargemaakte erwtensoep
van Geert met worst, roggebrood en spek. Dat ging er wel in
na een lange dag. Er was zo veel dat we een dag later nog erwtensoep hebben gegeten. Nu we het over het eten hebben moet
ik daar iets meer over zeggen. De inkopen waren gedaan door
Kees en Rob. En Kees.... dat is een echte kok. Iemand die weet
wat lekker is en hoe je het klaar moet maken. Je herkent hem
aan zijn messenset, keurig gepakt in een foedraal en hij is er
zuinig op. Uit de keuken is hij niet weg te slaan. Alleen tijdens
de afwas wilde hij zijn plekje even afstaan. Pasta’s, salades, een
chinees/indische rijsttafel, een kapucijnerschotel met garnituur,
en dat allemaal voor 8/10 personen, Kees draait z’n hand er niet
voor om. Rob assisteerde hem en wij aten het allemaal op. Was er
een restje ergens van over dan flanste Kees er een soepje van in
elkaar. Het eten was elke dag weer een feest. Kees, goed gedaan
man en de volgende keer mag jij in ieder geval weer mee! Tijdens
het ontbijt kon je aanschuiven op het moment dat jou het best
paste. Je hebt vroege vogels, zoals Thijs, die altijd precies om
acht en een halve minuut voor zeven z’n bed verlaat om koffie te
zetten, en mensen die liever wat langer in de kooi blijven liggen.
Geen strakke regels en dat was heel plezierig.
Het huisje lag prachtig en de bossen op ongeveer 200 meter
vanaf het viswater. Een ideale locatie dus. Het huisje was wat
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aan de kleine kant voor zoveel personen en er mankeerde wat
aan de voorzieningen maar we wisten ons er goed mee te redden.
Uiteraard kletsten we hele dagen over vissen. Welke vliegen
we gebruiken, waar let je op als je in het water staat, hoe houd
je het beste rekening met de wind, enz. De theorie klopt altijd,
maar in de praktijk is het toch vaak een ander verhaal. Struinen
in diep water over keien met de waadstok en een pittige wind of
een regenbui erbij kunnen het vissen behoorlijk lastig maken.
We waren aanvankelijk zeer positief over de zeeforellen die we
zouden gaan vangen. De zaterdag en zondag lieten echter zien
dat de zeeforel zich niet zomaar laat verschalken. Martin en Jan,
die alleen het weekend in Martofte waren, hebben elke beschikbare minuut aan het vissen besteed en mochten beiden nog een
zeeforelletje vangen. Weliswaar geen monsters van vissen maar
ons motto was: … “vis is vis.” Ook Linze had succes met een
zeeforel en later in de week nog eens. Zou het dan toch liggen
aan die dure hengel met reel waar hij mee viste? En Albert ving
ook z’n visje. Linze en Albert zaten op een cursus “werpen met
de vliegvishengel.” Zij gaven wel eens een demonstratie op het
veldje bij het huisje. Die gasten kunnen wel wat met zo’n hengeltje. Zou het dan misschien aan de werptechniek liggen? De rest
van het gezelschap had het nakijken. Maar elke dag was weer een
nieuwe en steeds hielden we elkaar voor dat het vandaag ging
gebeuren. Helaas bleek ook in de rest van de week dat de zeeforellen niet voor het oprapen lagen. Ook in gesprekken met andere
vissers uit Duitsland en Denemarken hoorden wij dat de vangsten abominabel waren en dat het een moeizame visserij betrof.
Dat gaf ons wel weer een goed gevoel. Toch denk ik steeds vaker
dat die Deense zeeforellen slimmer zijn dan wij denken. Zodra
ze een paar van die Nederlandse Pompemichwaadpakken aan de
“horizon” zien verschijnen waarschuwen ze elkaar en zoeken ze

de maaltijden in voor ons onbereikbaar water en denken... lekker
puh!!
Jammer dat de vangsten tegenvielen maar we hebben volop
genoten deze week. Dit deel van Funen is een prachtig stukje
Denemarken. Een fraai landschap en vergezichten met fantastische wolkenpartijen. Ik herinner me de dubbele zeer schep afgetekende regenbogen die uit het water oprezen, geweldig!
Voor vissers is dit gebied ideaal omdat bij elke windrichting
wel een goede plek te vinden is. Het stekkenboekje hebben we
hierbij veelvuldig gebruikt. Op zeer veel plaatsen, in wisselende
groepjes hebben we het vele uren geprobeerd maar steeds met
een minimaal resultaat. Je begint aan jezelf te twijfelen. Is mijn
techniek wel goed of ligt het aan het materiaal? Had ik hier toch
die andere vlieg aan moeten binden? Strip ik wel snel genoeg
binnen of doe ik het juist te snel? Mijn zelfvertrouwen werd
behoorlijk op de proef gesteld. Alleen het feit dat ervaren mannen
als Rob, Kees, Yme en Martin ook slechte resultaten behaalden
bood mij enig soelaas. Maar... de laatste vrijdag was het eindelijk
raak. Yme ving de eerste maatse zeeforel van ongeveer 50 cm.
Met veel vertoon werd hij binnen gehaald en hoe kan het ook
anders, door Kees op vakkundige wijze gefileerd en bereid in
de rookoven. Geen maaltijd voor de hele club, maar een lekker
hapje bij de borrel op de laatste avond. En die avond ving Rob
ook nog vis, op het allerlaatste moment toen het al donker was...
een haring.
Tenslotte nog iets over de avonden. Na het eten en de afwas
namen we nog een slaapmutsje. En dan komen de verhalen los.
Je kent elkaar van de clubavonden en visevenementen, maar hier
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kom je iets te weten hoe mensen over bepaalde maatschappelijke
zaken denken. We hebben op deze avonden veel van gedachten
gewisseld en aardig wat wereldproblemen opgelost. Het vluchtelingenprobleem bleek voor ons een eitje. Problemen bij voetbalclubs, wij droegen á la minuut een oplossing aan. En Thijs lichtte
bijvoorbeeld toe hoe de discussie bij hem thuis plaatsvindt op een
verjaardagspartijtje als zijn familie komt, die voor een groot deel
uit beroepsvissers bestaat. Ik probeer me voor te stellen hoe dat
verloopt. Jan is een echte verkoper en kan lullen als Brugman.
Hij is volgens mij in staat iemand met één been een fiets te verkopen. Hij heeft voor alles een oplossing. Yme zit vol van z’n
schaatstrainingen en doet het allemaal even voor. Linze is de econoom en organisator, is pas voor zichzelf begonnen en kan heel
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overtuigend overkomen. Ook kunst passeerde de revue en ondergetekende probeerde enkele kunstbarbaren op het goede spoor te
krijgen. Het promoten van de moderne kunst bleek een hel. Het
is niet gelukt. Heel mooi om op deze avonden te zien hoeveel
de één zegt en hoeveel de ander luistert en om tot de conclusie
te komen dat we heel veel verschillen van elkaar. Desondanks
beoefenen we met grote passie dezelfde hobby... vliegvissen!! We
sloten de week af met een evaluatie. Dingen die voor verbetering
in aanmerking komen kwamen aan de orde, maar het was wel
duidelijk dat iedereen een geweldige week had gehad. Zeker voor
herhaling vatbaar.
Leo Daane
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Riviervissen in de Yorkshire Dales Engeland
Midden oktober zijn mijn partner en ik een week op vakantie in
de Yorkshire Dales geweest.

eigen hengel. We hadden om 9 uur afgesproken in het plaatsje
Grassington (waar wij verbleven). De voorpret was al begonnen.

Beiden houden van de natuur en de rust, zodat wij graag
mooie wandelingen kunnen maken in dit prachtige deel van
Engeland. Wij zijn beiden verliefd geworden op de pittoreske
dorpjes en het glooiend landschap.

De weersvoorspellingen waren uitstekend dus dat beloofde
wat. Op maandag scheen de zon volop en er was weinig wind.
De ideale omstandigheden voor een beginner. Op zondagavond
heb ik alles al klaar gemaakt voor de “pick up” van de volgende
dag. Stephen was er stipt om 9 uur en stelde enkele locaties voor
om te gaan vissen. Aangezien ik er toch geen verstand van had,
heb ik dit aan hem overgelaten en zo vertrokken wij naar de
river Warfe die ook door Grassington loopt. Hij zei dat wij niet
op forel gingen vissen maar op grayling (vlagzalm). Het seizoen
voor forel vissen is vanaf 1 oktober namelijk gesloten. Het nam
niet weg dat de kans groot was dat ik toch een forel zou kunnen
vangen. Vol goede moed en vol verwachtingen stapte ik bij hem
in de Landrover.

Daarnaast heb ik de laatste twee jaar het vissen weer opgepakt. De koorts is weer helemaal toegeslagen sinds ik ben gaan
vliegvissen. De beleving om langs de waterkant te lopen met je
vlieghengel, te speuren naar vis en van de natuur te genieten, doet
mij ontzettend goed. Nu had ik het daar met mijn vriendin veel
over en voor mijn verjaardag had zij een hele leuke verrassing in
petto. Ik kreeg een dag vliegvissen cadeau in Yorkshire met deels
een gids. Omdat ik van mijn leven nog nooit op een rivier gevist
heb, was dit een fantastisch cadeau. Dus ben ik snel op internet
een gids gaan zoeken. Er blijken genoeg gidsen te zijn en zo ben
ik uitgekomen bij Stephen Rhodes van Go Fly Fishing UK.
Na wat e-mail verkeer tussen de gids en mij zijn wij op maandag 19 oktober uitgekomen. Hij adviseerde mij om een waadpak,
waadstok, 4 hengel 9 ft. mee te nemen. Eigenlijk had hij wel
alles voor mij, maar ik wilde wel graag een vis vangen met mijn

Op de plaats aangekomen heb ik de nodige spullen gepakt en
aangetrokken. De hengel werd nog niet voorzien van leader en
tip. Dit werd ter plaatse bij de rivier gedaan, omdat dan de keuze
beter bepaald kon worden. Na een kleine wandeling van een
tweehonderd meter kwamen wij bij de river Warfe aan. Het water
stond laag legde Stephen uit. Het was sowieso al een vreemd
jaar met een nat en koud voorjaar en een droge zomer. Het eerste
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uur tot anderhalf uur kreeg ik uitleg over de rivier. Wat er zoal
in, boven en er langs leefde. Tevens legde hij uit hoe je de rivier
moest lezen. Hierbij waren best termen waarvan ik nog nooit heb
gehoord, maar ik begreep dat je de rivier op een drietal manieren kon bevissen. Namelijk stroomopwaarts, stroomafwaarts en
zijwaarts. Na de theorie gingen we de hengel (ik hoefde niets te
doen) optuigen en werden de vliegen gekozen. Een droge vlieg
als indicator en een nimf er onder.
Zijn visie over de opbouw van een een rivier is als volgt;
je hebt snel deel, een midden deel en het laatste deel, waarna
het zich weer herhaald. Het eerste deel is de stroomversnelling,
dan heb je het middendeel met de snelle stromingen en dan het
rustige deel waarin weinig stroming zit. Volgens Stephen zit de
meeste vissen in de eerste twee gedeelten. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Die bevestigen altijd de regel. Wij (of eigenlijk
ik) gingen eerst stroomopwaarts vissen met mijn eigen viertje 9
feet. Nou had ik altijd gedroomd dat ik in de rivier stond (zoals
Poetin) te vliegvissen met een lange lijn die prachtig in de lucht
werd gehouden. Nou hier maakte Stephen korte metten mee.
Hij vertelde dat in de 30 jaar dat hij instructeur was er nog nooit
een vis in de lucht was gevangen. Dus de tactiek was als volgt.
Leader van ongeveer 3 meter en de lijn ongeveer net zo lang als
de hengel. Dus een 6 meter lijn om te vissen. Korte worpen en
korte driften. Je begon links van je in de stroomversnelling te
gooien (te zien aan de luchtbellen) en je eindigde rechts. Als de
droge vlieg onderging moest je de hengel liften (niet aanslaan).
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In de tussentijd zagen we al wat vissen azen wat mij goede hoop
gaf. De droge vlieg werd zelf een paar keer onder getrokken maar
het was iedere keer mis. Het hoefde geen vis te zijn want het kon
ook veroorzaakt worden door stenen waar de nimf achter bleef
haken.
Zo trokken we langzaam de rivier op. Na twee stroomversnellingen te hebben gevist en nog niets gevangen, kwamen wij bij
een grote poel uit met stilstaand water waarin we vissen zagen
azen. Stephen wilde het gaan proberen en dus ik gooien. En ja,
een aanbeet. De droge vlieg werd gepakt, maar wederom mis.
Dit was zeker vlagzalm zei Stephen en ter geruststelling vertelde
hij dat vlagzalm moeilijk te vangen was op de droge vlieg. We
zagen de vis niet stijgen naar de vlieg wat het allemaal wel lastiger maakt. Toch wilde Stephen er niet teveel tijd aan besteden.
Kreeg je binnen een kwartier niet genoeg aanbeten dan kon je
beter verkassen, omdat je het anders wel een hele dag kan proberen zonder iets te vangen. Dus gingen we op naar de volgende
stroomversnellingen. En zo ging het een tijdje door, waarbij we
stroomopwaarts bleven vissen. Intussen was het lunchtijd en nog
steeds bleven de vangsten uit. Er waren wel een duidelijke hatch
met veel vliegen op en boven het water. Tijdens de lunch keken
we of ze door een vis werden gepakt maar niets van dat alles.
Het bleek dat de lunch ook ongeveer de helft van de visdag
was dus gingen we weer richting startplaats. Dat betekende met
de stroom mee vissen. Hiervoor kreeg ik zijn hengel die volgens
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mij twee feet langer was. De vliegenlijn werd wat langer gemaakt
en de bedoeling was om twee nimfen in een hoek van 45 graden
naar de zijkant in een stroom te werpen en vervolgens te laten
driften tot de drift ophield. Er begonnen steeds meer vissen te
azen en het duurde niet lang… Ja een aanbeet en ja weer mis.
Hup, nog een keer en ja weer beet. En weer een vis, maar ook die
kwam los. “Lift”, zei Stephen. “Don’t strike You have to lift.” Hij
was bang dat ik zijn nimf had verspeeld, maar dit was niet het
geval. Maar ik was het niet gewend om rustig je hengel omhoog
te brengen.
Enfin, na een poosje geen aanbeten meer liep het al tegen
vieren en wij kwamen weer bij het beginpunt aan en de teller
stond nog steeds op nul. Het zou de laatste kans voor mij zijn om
nog wat te vangen. Beet en weer mis. Beet, raak en weer er af.
Stephen vloekte bijna: “Don’t strike just lift”. Ja, wat wil je als je
op het Friese platteland leeft. Alles tegen de wind in en stilstaand
water, moet je gewoon wat kracht gebruiken. Maar hier tegen de
stroom in met een tip van 10-honderdste is wel een ander verhaal.
Maar we gaven de moed nog niet op en we hadden nog een klein
stukje te gaan. Weer kreeg ik beet en ditmaal bleef de vis eraan.
Ik weet eerlijk gezegd niet of ik wel of niet ‘gelift’ hebt, maar het
zal zeker geholpen hebben dat het een vis was van wel 7 centime-

ter. Het was een vlagzalmpje. Stephen was er enorm blij mee en
ik ook. Mijn eerste vis op een rivier. Voor Stephen een goed teken
omdat het een vis was die dit jaar is geboren en dat geeft goede
hoop voor de toekomst.
Helaas geen foto en ik heb de vis niet eens aangeraakt. Dat
deed de gids voor mij, maar we hadden nog een paar meter te
gaan om een grotere te vangen. Helaas is dat niet gelukt en we
gingen tegen half vijf huiswaarts. Al met al was het een prachtige
dag. Je leert heel veel en ik moet nog veel meer leren, maar dat
kan je alleen maar doen om te oefenen. Dus een goed excuus om
vaker op een rivier te gaan vissen. Wanneer we er weer naar toe
gaan (en dat staat vast dat we gaan) zal ik zeker weer gaan vissen
en dan vaker dan een dag. Misschien dat er weer een gids mee
gaat, want je leert veel en hij kent de stekken. Maar ik ben ook
wel van het gewoon uitproberen en zien waar het schip strandt.
Lekker één worden met de natuur en genieten in en om het water.
Dat zijn mijn doelstellingen. Samen met Stephen is dat op deze
dag gelukt. Ook al werd de dag afgesloten met een ‘mega vis’ aan
een ander zijn hengel; dit blijft voor altijd in mijn herinnering.
Linze

Vliegvissen in de Sûre - Luxemburg - voorjaar 2014
Op internet volgden wij de herstelontwikkelingen van dit zo mooi door de
Ardennen meanderend riviertje na een
vervuilende storing in het Duitse stuwgedeelte een jaar geleden.
Na geruststellende berichten in april
toch maar een pod (trekkershut) geboekt
voor 14 dagen op camping Bissen waar de
forel vanuit je hut aanwerpbaar was en de
weekvergunning van 30 euri bij een verblijf van 14 dagen zeer betaalbaar.
Op 6 juni arriveerden wij na een voorspoedige rit van 470 km via het nieuwe
tunneltraject bij Luik {dus niet meer door
de stad) op de camping van Mark Bissen
in Bissen. Info op www.camping.bissen.lu.
Dat wij niet alleen op herontdekking
waren bleek al snel na ontmoeting met
vliegvissers van de Meivlieg die hier hun
Pinksterreünie vierden na mindere resultaten in het vroege voorjaar (mei) aan de
Kyll .Het gedeelte van de Sure waar wij zaten wordt na inschrijving en hoogste bieding beheerd door
“les pêcheurs Ardennais”. Het bestaat voor een groot deel
uit een “no kill zone”, enkel voor vliegvissers. De beheerder en
controleur van deze club zit zelf ook permanent op de camping
Bissen en strekt ook elke avond zin lijntje in dit mooie water. Hij
heeft zijn lijntje zelfs nog op de gedateerde automatische “mitchell reels” zitten. Je weet wel: 1 druk op de knop en de lijn is
binnen.
De Sûre is goed bewaadbaar met een stevige leistenen bodem
met langs de kant wat leemachtige stukken die wat zuigen. Het
visbestand bestaat uit bruine forel (15-20 cm) laatste uitzet en
stijgen op elk gepresenteerd droog vliegje maar in de maat 25
- 30

Zie je dat ze toch leren van de “catch en release cultuur” en
dan zorgvuldiger hun vliegje uitkiezen. Wij hadden het meeste
succes met droge gevleugelde vliegen wit-geel of grijs type meivlieg en i.v.b. met propellerwerking een vleugel weggeknipt (tip
van de controleur)
Er werd ook hier en daar weer een verdwaalde regenboogforel gevangen, soms van forse afmeting 55-60 cm die niet profiteerden van de “catch en release-regel” maar als “put &take”-buit
behandeld werden want die horen hier niet thuis. Wij ervoeren de
Sûre in voorjaarstooi als een prettige en goed beheerde vliegvislocatie waar ook het campinggedeelte nog goed bevisbaar bleef.
Misschien hoog zomer wat meer last van kajakkers en rubber
bootjes en zwemmende kids. Lopend door de camping en de
Sûre volgend kom je bij een volgende camping via een brug over
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de Sûre bereikbaar waar veel motorclubs
hun pinksterweekend vierden en dat ging
niet geruisloos. Misschien wordt er ook
nog wel een elektrische motorfiets uitgevonden. Tussen beide campings passeer
je aan de wegkant nog een nostalgisch
steak-house met een western uitstraling
en dito life-muziek genaamd “high chapperal” druk bezocht door de motorfreaks
maar voor een hongerige vliegvisser ook
een aanrader. Wij kregen met de pinksteren ook nog 2 Friese buren met tent. Een
leraar uit Heerenveen en een IT’er uit
Leeuwarden. Hadden beiden pas gezinsuitbreiding gehad, dus weinig nachtrust
en ter herstel met hun vrouwen een deal
gemaakt. Zij een lang pinkster-weekend
vliegvissen en de vrouwen een weekend
naar een concert van Robby Williams. Als
zij 3 uur dat weekend geslapen hebben
was het veel. De rest was vissen en vangen
tot in het donker zoals ik ervoer na een
avondje meevissen. Hun ingekochte proviand werd bij ons achtergelaten want ze
namen zich niet de tijd om wat te kokkerellen en beperkten zich tot een ferme
“steak” van de “High Chapperal”
Ook voor een evtl. lidmaatschap van
De Pompemich (was wel bekend) was in
hun drukke bestaan nog geen ruimte. Wij
hadden echter geen spijt van onze visvakantie-keuze dat jaar alhoewel wij een
Kyll-weekend met de club er voor lieten
schieten..
Aldus de vis-vakantie ervaringen van
Frits en Frauke Maltha,

Laatste clubavond 29 december 2015
dus 2e hands hengelsport koopjesmarkt

www.kensoor.nl

Intussen een best-seller voor clubleden die door werkdruk en
andere verplichtingen niet altijd de gewone clubavonden kunnen
bezoeken en hun kerstgratifikatie nuttig willen besteden. In zo’n
weekje kerstverlof kun je mooi je visuitrusting aanvullen met
koopjes ingebracht door medeclubleden die wat overtollig spul
opruimen! Speciaal voor diegenen die nog niet zo lang met vliegvissen bezig zijn kunnen hiermee hun voordeel doen!
Wat kunt u verwachten op deze voordeelavond?

Een kleine vooruitblik op reeds aangemelde items:
Waadpakken, waadschoenen, warmtekleding, vlieghengels
in div. Aftma, Spinhengels en andere roofvisbenodigdheden,
vliegbindspullen, reels en werpmolens en wat zich verder nog
aandient,
Inbrengers die hun spullen willen labelen met naam en vraagprijs kunnen zich omstreeks 19:30 uur melden bij Frits Maltha
die hun met raad en daad zal bijstaan onder het motto:
“Met een goede buit het jaar uit”
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Van de redactie
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Vliegvissers willen vissen, het liefst in een prachtige natuur.
Vliegvissers willen verhalen vertellen aan hun maatjes over de
vangsten en de missers…Vliegvissers maken foto’s van hun
vangst en… schrijven over hun belevenissen in ons clubblad.
Jazeker, de schrijflust in de club neemt toe… want de redactie
kon helaas niet alle aangeleverde verhalen in deze Pompemich
kwijt! Natuurlijk komen die in het volgende nummer aan de orde.
Remco de Vries, ons redactielid met de meeste fotokennis
en Noorse/Lapse ervaring, kan helaas te weinig tijd vrijmaken
voor het redactiewerk. Remco, namens alle leden heel hartelijk
bedankt voor je inzet. Hans Wiersma en ik hebben hem wel een
belofte weten te ontfutselen. Hij zal regelmatig mooie foto’s blijven aanleveren van met name de Friese (vis)natuur!
Zijn plek wordt gelukkig ingenomen door een Friese vliegvisser en Pompemicher van het eerste uur… jawel Douwe van der
Galiën. De man van de mooie snoekstreamers en snoekverhalen.
De man van het windevissen in het Lauwersmeer en nog veel
meer.
Welkom in de redactie, we hebben er zin in.
Rob van Dijk

2QEHWZLVWXZKHQJHOVSRUWVSHFLDOLVW P
0DUNWZHJ
&'2XGHVFKRRW +HHUHQYHHQ=XLG
7HOQU
ZZZKHQJHOVSRUWFHQWUXPDUQROGQO

+(7$66257,0(17
9$1'(:(%6+23
:25'7'$*(/,-.6
8,7*(%5(,'
:::+(1*(/63257&(17580$512/'1/
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Ledenlijst 2015
Naam
Achenbach, Pyt		
Bakker, Albert		
Beijaard, Timo		
Bij, J. van der		
Bijsterveld, Rein		
Binnema, J.R.		
Boersma, I.		
Bosma, Klaas Jan		
Bouma, G.J.A.		
Brinkman, F.		
Bruinenberg, Jan		
Buursma, Menze		
Daane, L.		
Dekker, Harry		
Dijk, Rob van		
Dijkstra, Johan B.
Dries, B. op den		
Duiker, A.J.		
Eerkes, G.		
Elzinga, Tjipke		
Feitsma, J.		
Galiën, Douwe van der
Galiën, J. van der		
Haaima, L.		
Hanewald, Marcel
Hengelsport Arnold
Hoekstra jr, G.		
Hoekstra, G.A.		
Hoekstra, J.		
Hofman, Andre H.
Hofstee, H.		
Hoogterp, R.M.		
Huijgen, Carel A.		
Huisman, Leen		
Huizinga, Bé		
Jong, Cees de		
Jong, J.T. de		
Jongkind, Menno		
Jonker, G.		
Jullens, Dirk		
Koning, Wessel		
Kuiper, David Harm
Lafleur, H.L.		
Langerak, André		
Lei, Roeland van der
Leurs, Rob W.		
Loenen, J.M.		
Lutz, Kees		
Luurs, Douwe		
Maltha, Frits		
Maltha-Scheele, F.H.I.
Marra, Tije A.		
Meer, Sander van der
Meerendonk, Hans van
Meulen, Gerrit v.d.
Meulen, Klaas van der
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Adres
Fûgelsang 8		
Hoogstraten 15		
Romeinstraat 10		
Gibbeflecht 38		
De Hôven 11		
Van der Walstrjitte 20
Bosschawei 14		
Hoxma 29		
Dijksterbuursterlaan 24
Martriehoeve 2		
Dopheide 32		
Burg.Esselinkstr 11
de Steech 11		
Schalsumerweg 25
Valeriaan 53		
Dennenstraat 76		
Parallelweg 40		
Urkerstraat 44		
It Far 23			
Ds. Griffioenstraat 15
Zuiderdwarsstraat 89
mr. J.P. Miedemastraat 9
Fliet 30			
B. Bekkerstrjitte 22
Jagerspaad 4		
Marktweg 23		
Tsjerkebuorren 1		
Tsjerkebuorren 1		
Dorpsstraat 16		
Melkemastate 33		
Haasterweg 44		
Schoolstraat 93		
De Larix 21		
Kerkstraat 13		
de Schar 15		
Tibsterwei 32		
Kleasterdijk 31		
Reidikkers 5		
Nijewei 1		
Nieuwstad 29		
Kleasterdyk 10		
Olderberkoperweg 62
de Harken 1		
Fuormanderij 5		
Morrahemstraat 146
Kraaiheide 30		
Strandloper 41		
Molenkrite 126		
Kleine Kerkstraat 11
de Warren 33		
de Warren 33		
Andryssingel 20		
de Tjasker 22		
Wiidswâl 41		
Weaze 36		
het Voorhuis 88		

Postcode  Woonplaats
8403 BA Jonkerslân		
873 PD Gerkesklooster		
8922 AK Leeuwarden		
9022 AK Mantgum		
9076 JE Sint Annaparochie
9251 RH Burgum		
9212 RH Boornbergum		
9001 LD Grou			
8821 LK Kimswert		
8502 CZ Joure			
8471 VG Wolvega		
9172 PA Ferwert			
9114 RM Driezum		
8802 XD Franeker		
8446 BC Heerenveen		
8924 CL Leeuwarden		
8603 XC Sneek			
8531 LJ Lemmer			
8556 AP Sloten			
9298 KB Kollummerzwaag
9203 HX Drachten		
9103 NB Dokkum		
9105 LC Rinsumageest		
9123 JW Metslawier		
9244 HL Beetsterzwaag		
8451 CD Heerenveen-zuid
9021 CH Easterwierrum		
9021 CH Easterwierrum		
8468 BA Haskerdijken		
8925 AE Leeuwarden		
9363 VE Marum			
9251 EB Bergum		
9741 NS Groningen		
8765 LK Tjerkwerd		
8754 BK Makkum		
9131 EH Ee			
8831 XA Winsum		
8711 DN Workum		
8401 AJ Gorredijk		
9251 LP Burgum			
9041 VG Berlikum		
8413 NZ Oudehorne		
8423 VL Makkinga		
9035 EZ Dronryp		
8608 BS Sneek			
8471 TZ Wolvega		
8532 BJ Lemmer		
8608 XK Sneek			
8911 DK Leeuwarden		
8551 MR Woudsend		
8551 MR Woudsend		
8409 JD Hemrik			
8748 DW Witmarsum		
8465 PT Oudehaske		
8495 HG Aldeboarn		
9205 BW Drachten		
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telefoon
            lid sinds
0513-785125
06-40844031			
2012
06-30519986
058-2501675
0518-401323			
2006
0511-464973 (06-13173069)
0512-382669
06-10837206			
2015
06-50293286			
2013
0513-411505 (06-48370509)
2010
0561-615211			
2013
06-22230526			
2014
0511-424269			
2008
0517-396875 (06-34202170)
2011
0513-628448
058-2661007
0515-421362			
2007
0514534357 (0651633043)
2015
0
0511-449027			
2009
0512-515699
0519-297408
06-22611783			
2015
0519-346313			
2013
0512-383267
0513-629004
058-2897220
058-2897220
0513-671422
058-2662454			
2007
0594-641741
0511-465614
050-5798401
0515-579497
0515-232891			
2015
06-53408763			
2009
0517-341695			
2007
0
0513-432363			
2007
0511-469774			
2005
0518-462261 (0653940616)
2015
0516-451714			
2008
0516-441746
0517-232104
0				
2005
0561-614459
0				
0515-416696
06-24897187
0514-591388
0514-591388			
2014
0516-471371
06-31789584			
2015
0513-653012			
2013
0566-632270			
2012
0512-541129

Meulen, Tjip. van der
Meulen, van der, A
Mulder, Anne		
Nijboer, W.		
Nijdam-Dijkstra, Annie
Noordenbos, E.		
Oevering, T.		
Oostenbrug, Itse		
Plantinga, Arthur		
Postma, Sjoerd		
Prins, P			
Rauch, Guus F.E		
Roosnek, Martin		
Rous, Ger C.		
Sabben, E.J. van		
Sijtsma, J.		
Sijtsma, R.S.		
Sijtsma, René.		
Sijtsma, Sijtse		
Spijkerman, R.		
Spoelstra Bernard R.
Staalstra R.		
Steunebrink F.		
Streutker, J.		
Stuivenvolt, Ben		
Stutterheim L.		
Veen, Simon van der
Veenstra, L.L.		
Vijverstra, Jelle		
Vink, G.J.		
Visser, A.		
Visser, Eddy		
Visser, Foeke		
Visser, Jacob		
Vries, G. de		
Vries, Hendrik de		
Vries, R.M. de		
Vries, Remco B de
Vries, Sjaak de		
Vries, Theo de		
Wagt, Martin van der
Wal, Thijs van der
Waterlander, Yme
Webers, H.		
Weg P van der		
Weijden, van der, J.
Westen, H.		
Wiersma, Adri .J.		
Wiersma, H.M.		
Ydema, R.		
Zandbergen, Jan Piet
Zee, H. Van der		
Zuylen, John van		
Zwarts, Menno		

Wettermunt 47		
9251 TH Burgum		
Engelumerstraat 5
8913 GA Leeuwarden		
Toarnwerterleane 2
8845 SE Waaksens		
Moleneind 28 B		
9203 ZP Drachten		
Assepot 4		
8431 SB Oosterwolde		
Bartlehiem 29		
9091 BH Bartlehiem		
Ropta 114		
9202 KL Drachten		
Holwortel 87		
8935 LJ Leeuwarden		
Broekfinne 39		
9213 RL De Wilgen		
Ds. Griffioenstraat 17
9298 KB Kollummerzwaag
Dodingawei 29		
9132 EB Engwierum		
Kroanenburg 21		
9076 KB St Anna Parochie
Lier 6			
8469 AE Nieuwebrug		
Jousterweg 91A		
8465 PC Oudehaske		
Havenstraat 17		
9172 MV Ferwert		
Kwartelstraat 24		
8916 BN Leeuwarden		
N. van Hichtumpad 4
8802 XL Franeker		
Marnixstraat 41		
8913 GV Leeuwarden		
Ulbe van Houtenplein 9 8802 GA Franeker		
Finkeburen 2		
8521 NV St. Nicolaasga		
It Houtstek 1		
9008 TW Reduzum		
V van Goghstraat 90
8932 LK Leeuwarden		
Eikenlaan 1		
8501 DD Joure			
Praam 19		
8447 CG Heerenveen		
De Opslach 90		
8934 DD Leeuwarden		
Ungabuurtsterweg 5
8871 RH Midlum		
8921 NH Leeuwarden		
2e Koestraat 4		
de Orion 32		
9207 BB Drachten		
Greate Pierwei 6		
8821 LW Kimswerd		
Swynswei 5		
9245 HE Nijbeets		
Wilgenroosje 7		
8935 NT Leeuwarden		
Bûtenwei 29		
8408 HC Lippenhuizen		
Hanspoort 2		
9101 KB Dokkum		
Waldastrjitte 38		
8629 PH Scharnegoutum		
Dorpsstraat 7		
8468 BA Haskerdijken		
Gruttostraat 68		
8446 HH Heerenveen		
de Schuur 97		
9205 BG Drachten		
De Skalter 3		
8627 SN Gauw			
Nylânsdyk 101 C		
8931 ET Leeuwarden		
Saturnusstraat 45		
8521 LN St. Nicolaasga		
Dr. E. Halbertsmastraat 20 8501 JW Joure			
Snip 10			
9101 ZE Dokkum		
Prins Bernardlaan 52
8501 JG Joure			
Wjitteringswei 102
8495 JT Aldeboarn		
Kattebos 136		
8446 DA Heerenveen		
Folkert Poststraat 15
8872 NZ Midlum		
Willem Bosmalaan 16
8802 BT Franeker		
Breewei 24		
8406 EE Tijnje			
Tsjerkebuorren 34
9035 BB Dronryp		
Douwe Kalmaleane 13
8915 HA Leeuwarden		
Harmen Sytstrastraat 3	 8602 TM Sneek			
Hid- Heroplantsoen 12
8701 BS Bolsward		
Buorren 64		
9044 MJ Beetgum		
Taanwijk 11		
9281 SC Harkema		
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0511-482661
058-2134979
06-45710502			
0512-515589
0516-432978 (06-20981415)
06-48544781			
06-29064754			
06-11324984			
0
06-20485951			
0
0518-402800
06-53949750			
0513-677496			
06-81686849			
06-22503904
0517-394716			
058-2127682
06-51146121			
0513-431069			
0566-602369
058-2121874
0513-413449
0513-628256
058-2800545			
06-52708916
058-2150531 (06-81026725)
06-21420038			
06-48799871			
06-13756072			
058-2889255
0513-464936
0519-296653			
0515-412184			
0513-581000
06-25494548			
0
0515-520636 (06-54632593
058-2884989
0513-435884			
0513-410220
0519-297306			
0513-414170
0566-631522
0513-627476
0517-418267
06-12885773			
0513-572117
0517-232313
058-2157504
06-29606125			
0515-573842
06-20280334			
0512-364234			

2015
2008
2015
2013
2013
2009
2007
2005
2014
2013
2011
2015

2005
2012
2014
2015
2007
2014
2005
2013

2007
2010

2013

2015
2012
2015
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Gepocheerde schol met garnalen en citroen-kruiden saus
Jullie hebben allemaal wel ergens gelezen en/of gehoord dat
we met zij allen druk bezig zijn de wereldzeeën leeg te vissen.
Dat dit grote gevolgen heeft voor de voedselketen is duidelijk. We hebben bijvoorbeeld al jaren achtereen een wereldwijde
kwallenplaag. Wat nog maar langzaam doordringt is dat wij aan
het eind van die voedselketen staan en vooral voor mensen in
armere streken is vis de voornaamste bron van eiwitten. Voor
de Afrikaanse kust bijvoorbeeld is het voor de lokale bevolking
steeds moeilijker om nog een maaltje vis te vangen. Alles wordt
weggevangen door de gigantische varende visfabrieken uit onder
andere Nederland die voor een paar steekpenningen een vergunning kopen van corrupte politici aldaar. Het vismeel wat zij
maken van hun bijvangst wordt gebruikt voor de productie van
kweekzalm wat dan op wonderbaarlijke wijze een ASC keurmerk
krijgt terwijl ook nog de zalm en zeeforel bestanden in Schotland
en Ierland gedecimeerd worden doordat voor de Schotse kust
zoveel zalmkwekerijen liggen dat de smolts die de rivier uitzwemmen meteen door zoveel zeeluis worden aangevallen dat ze
sterven.
Nu denken jullie misschien wat heeft dat met scholfilet te
maken? Een van de weinige vissoorten die momenteel nog in
redelijke hoeveelheden in de Noordzee zwemt is schol en het is
dus redelijk verantwoord een scholletje te eten. Vooral als deze

dan ook nog gevangen is met een nieuwe techniek waarbij de
zeebodem niet wordt omgeploegd waardoor je ook nog veel
minder brandstof verbruikt en de bijvangst minimaal is. Ook
wordt er niet gevist tijdens de paai en daardoor is het de eerste
scholvisserij met een MSC keurmerk.
Voor 4 personen hebben we nodig:
een halve liter visbouillon
een pond scholfilet
50 gram roomboter
15 gram bloem
rasp en sap van 1 citroen
een handje vol gemengde en fijngehakte kruiden (bieslook,
peterselie, munt en dille)
2 ons Hollandse garnalen
Breng de bouillon tegen de kook aan en pocheer de scholfilets in 5 minuten gaar. Smelt intussende boter in een pan en roer
de bloem er doorheen. Laat de bloem in 2 minuten gaar worden
en blus deze blanke roux af met 200 ml. water. Roer de citroenrasp en de kruiden erdoor en breng op smaak met zout, peper en
citroensap. Verdeel de scholfilet over de borden en schep de garnalen en de saus er over. Aardappelen en groente erbij met een
lekkere frisse chardonnay en smullen maar.
Met dank aan de plus supermarkt.
Eddy

Agenda
De clubavonden worden gehouden
in:
Dorpshuis ’t Heechein
Buorren 34
8542 AB Terkaple
0566689897
zaal open vanaf 19.30 uur.
Clubavonden 2016
26 jan
23 feb
29 mrt
26 april
31 mei
28 juni
26 juli
30 aug
27 sept
25 okt
29 nov
27 dec?

jaarvergadering
zeeforel
nimfvissen
zeebaars/harder
karper/snoekbaars
werpclinic, consumpties buiten?
?
?
Engeland
hengelbouw algemeen
snoeken zweden
materiaalverkoop

Binden en werpen
12 jan
9 feb
15 mrt
15 april
10 mei
14 juni

binden in overleg
binden zeeforelvliegen
binden idem
werpen
werpen
werpen

13 sept
11 okt
15 nov
13 dec

werpen
binden
binden
binden

Praktijk en trips nog te plannen:
Februari: snoeken
April: Denemarken
Mei: lustrum, vis eten bereiden
Juni: Sauerland?
Okt: forelvissen, snoeken
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www.hengelsport-friesland.nl Van Harenstraat 116 9076 BZ Sint-Annaparochie 0518401020

Hemmemaweg 14
9076 PH Sint-Annaparochie
0651616608
www.forel-for-all.nl
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Verbluffend resultaat
Full colour drukwerk
Gepersonaliseerd drukwerk
CSL digitaal

Groot formaat posters

Bezoekadres:
Singelstraat 39-43
8917 BJ Leeuwarden
Postadres:
Postbus 363
8901 BD Leeuwarden
T 058 - 215 59 22
info@csldigitaal.nl
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www.csldigitaal.nl

Zwart wit printservice
Complete afwerkinrichting
Direct mail
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Bezoek nu onze nieuwe website www.csldigitaal.nl

