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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
20 jaar de Pompemich, komt allen!
Gelijk maar een oproep in de eerste
zin van ons mooie clubblad. Want ik zou
het prachtig vinden als behalve de min of
meer ‘vaste’ groep bezoekers van activiteiten, die trouwens steeds groter wordt,
ook de minder vereniging-actieve leden
te zien. Guus Rauch is achter de schermen al volop met de voorbereiding aan
de slag. Er is een locatie; De Forelpoel in
Kollumerzwaag. Er is een datum; zaterdag
10 september. Hoe de middag/avond er
precies uit gaat zien volgt nog maar noteer
dit alvast in je agenda.
Bij de laatste jaarvergadering heeft er
een bestuurswisseling plaats gevonden.
Frits Maltha is afgetreden en Jan Bouma
heeft zijn plaats ingenomen. Allereerst alle
lof voor de inzet van Frits, nogmaals dank
Frits. En welkom Jan. Het vliegvisvirus
is bij Jan nog niet zo langgeleden toegeslagen maar volop aanwezig. De aankomende tijd zullen we zijn energie, inbreng
en ideeën zeker opmerken. En behalve
lof voor Frits wil ik toch ook Rob van
Dijk bedanken voor een nieuwe termijn
als secretaris. Rob is behalve de secretaris mijn rechterhand en de vicevoorzitDe Pompemich - nr. 75 - april 2016

ter. Onder het mom: “ik heb nou eenmaal
meer tijd” doet hij het toch maar. Dank
daarvoor. Ik hoorde trouwens dat de vereniging meerdere voorzitters heeft en zo
hopen op een flinke korting bij de vliegvisshops. In de praktijk valt deze voorzitterskorting vies tegen kan ik je melden.
De vereniging is ook weer een gecertificeerde werpinstructeur rijker. Albert
Bakker is met vlag en wimpel geslaagd.
Het is een feit dat een goede werptechniek lijdt tot het beter presenteren van een
vliegje en vaak levert dat ook meer vis op.
Dus maak gebruik van onze werpinstructeurs, het helpt je verder.
Door een steeds vollere agenda heeft
Remco de Vries helaas de redactie verlaten. Remco heeft wel aangegeven zijn
bijdrage door middel van reisverhalen en
prachtige foto’s te blijven leveren. Top!
Douwe van der Galiën gaat zijn plaats in
de redactie innemen. Zoals velen weten is
Douwe een vliegvisser van het eerste uur

kopij voor de volgende
Pompemich
inleveren voor
10 juli 2016


en heeft zijn sporen meer dan verdiend in de vliegvisserij. Ook
zijn inbreng is zeer welkom.
We hebben de verenigingshengels eens kritisch bekeken. Om
het samen te vatten; er zat geen lijn in. Regelmatig merken we
dat nieuwe leden, cursisten of geïnteresseerden juist van ons de
informatie willen om een hengel te kopen of deze juist nog niet
willen aanschaffen om eerst te kijken of vliegvissen iets voor ze
is. Kortom we wilden graag de huidige set uitbreiden. Jan Bouma
heeft daar zijn drie tanden ingezet met het idee vijf gesponsorde

sets aanschaffen. Hij heeft Handyfish bereid gevonden voor een
zeer schappelijke prijs de nieuwe sets te leveren maar sponsoring
leek een stapje te ver. Maar toen was er Linze Veenstra, hij gaf
aan één set te willen schenken. Deze alternatieve wijze van sponsering maakte meer mensen enthousiast zodat ook Jan Bouma,
Guus Rauch en ik zelf een set sponseren. Een soort crowdfunding
binnen de vereniging, memberfunding!
Tot de volgende activiteit.

Van de Redactie.
Tja daar zit je dan weer in de oergezellige
werkkamer/ atelier van Hans.
Het was Rob die mij vroeg of ik weer enig redactiewerk op
mij wilde nemen. Erg lang hoefde ik daar niet over na te denken.
Oude goede herinneringen kwamen boven. Vooral die van vers
gemalen gloeiend hete koffie en een goed glas wijn. Plankje
worst erbij en gezellig praten over van alles en nog wat. Vooral
in de winter, als het kacheltje al pruttelend het atelier van warmte
voorziet is het een inspirerende ruimte vol tekeningen, schetsen
en schilderijen. Mijn naam is Douwe van der Galiën en samen
met mijn vrouw Sietske en onze drie kinderen woonachtig in
Dokkum. Vanaf het moment dat de Pompemich is opgericht
ben ik lid en ben heel wat jaren actief geweest in de redactie en
het bestuur. Nu weer redactie dus en de eerste vergadering ging
gelukkig weer als vanouds. Terug op een warm nest met nog
altijd dezelfde vers gemalen koffie, een goed glas wijn en het

plankje worst! Over goed gastheerschap gesproken! Een clubblad
vullen is bepaald niet gemakkelijk. Probeer maar weer eens iets
nieuws of verfrissend te brengen. Volgens mij de laatste twintig jaar steevast dezelfde oproep om kopij. Bij deze geen oproep
maar gewoon doen! Voordat het blad bij u in de bus valt is er
veel werk verzet. Werk dat hoofdzakelijk door Hans wordt verzet.
Alles moet op de juiste plek staan en veel kopij moet gecorrigeerd worden. Het uiteindelijke resultaat is een clubblad waar we
met recht trots op mogen zijn. Komende nazomer vieren we een
lustrum. Vliegvisvereniging de Pompemich bestaat dan statutair
20 jaar. Maar voordat het zover is zijn er gedurende het voorjaar en zomer heel wat lijnen geworpen. Ongetwijfeld is er veel
beleefd langs, in of op het water. Wij wachten de belevenissen
graag af, het liefst in de vorm van kopij voor ons blad uiteraard!
Douwe.

De weg naar perfectie?
Sinds een kleine twee jaar ben ik weer met het vissen begonnen
en in het bijzonder het vliegvissen.
Dit heeft een passie in mij gebracht die ik vroeger bij het
sporten ook had. Ik ben van mening dat je meer plezier beleeft
aan je sport als je de techniek goed beheerst. Dus ben ik gaan
zoeken om de techniek van het vliegvissen onder de knie te
krijgen.
De eerste stap was om lid te worden van De Pompemich.
Hier werd mij veel verteld over het vissen, materialen en werptechniek. Dat laatste wordt zowel buiten als binnen geoefend met
goede instructeurs. Voor mij een hele goede eerste stap, maar
ik moest een stok achter de deur hebben om mijzelf te dwingen
te focussen op de techniek. Daarbij kwam ik uit op de cursus
Werpcertificaat van de RANO.
Deze cursus werd normaal gehouden in Dronten, maar in het
kader van een jubileum van NNVV te Assen werd deze bij voldoende deelname ook in Assen gegeven. Scheelt toch behoorlijk
reistijd. Albert Bakker van onze vereniging had er ook oren naar
en zo begonnen wij in maart met de eerste les van een 5 daagse
cursus.
Tijdens de lessen veel opgestoken wat goed en fout ging in
een zeer gemoedelijke en ongedwongen sfeer. De laatste van de
vijf cursusdagen was een proefexamen om te kijken of je ook
daadwerkelijke wilde deelnemen aan het examen. Nou ik kan
je vertellen dat tijdens dit examen niemand perfect was en een
enkeling het maar zou halen. Hier bleek dat de instructeurs het
beste met ons voor hadden en bereid waren extra trainingen te
geven. En dat is het hele eieren eten van vliegvissen. Veel doen.



Uren maken met je vliegenhengel in de hand. Spelen met de lijn.
Ik moet zeggen de trainingsuren gingen behoorlijk omhoog. Het
ging mij niet om het certificaat, maar als je eenmaal bezig bent
wil je het toch ook graag afmaken. Zo ging dit ook bij de overige
cursisten.
Op zondag 4 oktober gingen dan ook 7 cursisten inclusief
Albert en ik voor het werpcertificaat. Deze dag moesten wij laten
zien of wij lijncontrole/hengelbeheersing eigen hadden gemaakt
met de volgende examen onderdelen:
Afstandsworpen:
Minimaal 15 meter zonder gebruik van de lijnhand
Minimaal 15 meter backhand worp met maximaal 60 cm lus
Minimaal 23 meter werpen met dubbele strip
Minimaal 14 meter rolworp in een ring van 1 meter doorsnee
Minimaal 12 meter backhand rolworp met gestrekte leader
Precisie worpen:
In een ring van een meter op de afstanden 6, 10 en 14 meter
forehand
In een ring van een meter op de afstanden 6,10 en 14 meter
backhand
Minimaal 12 meter reachcast links en rechts
Lijn controle:
Minimaal 12 meter horizontale vlak werpen links en rechts
Minimaal 12 meter boogworp, 1,5 meter uitslag minimaal met
linker en rechterbocht
Minimaal 10 meter parachutecast met 3 meter ruimte
Verlengen en verkorten van de lijn tijdens de valse worpen,
tussen 8 en 12 meter.
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Vergroten en verkleinen van de loop met lijn van minimaal 12
meter. Op commando lus vergroten of verkleinen tussen 150cm
en 60 cm.
Minimaal tot 15 meter afstand lijn in de lucht houden met
dubbele strip en maximaal 60 cm lus.
De spanning was op ieders gezicht af te lezen, maar net als
bij de cursusdagen was de sfeer gemoedelijk. Door de toeschouwers en medecursisten werd er veel steun geboden. De dag begon
mistig, maar het werd uiteindelijk erg mooi weer en onder gunstige omstandigheden (de baan werd zo uitgelegd dat de cursist er
voordeel bij had) werden de worpen verricht. De tweede examenworp was de afstandsworp van 23 meter. Tot dan had een ieder
de worpen gehaald, maar ik was de eerste die de worp op enkele
tientallen centimeters niet haalde en helaas kwam Albert er direct
erna en volgde mijn voorbeeld. Voor de rest van de dag ging alles
goed. Helaas waren er een paar cursisten ook gestrand op een
enkel onderdeel.
Na alle beproevingen waren er vier kandidaten die een herkansing kregen voor een of twee worpen en een kandidaat was
gezakt. De laatste had drie oefeningen niet gehaald. Albert en ik
mochten de 23 meter nog eens over doen. Op de vraag van de
examinator wie als eerste wilde zei Albert enthousiast:
“Linze!” Enfin je moet toch dus met volle goede wil en opgewarmde spieren toch maar weer drie pogingen wagen. Bij de
eerste poging ging het mis, maar de tweede was 20 cm. over de
23 meter lijn. Een hele opluchting ging door mij heen dat ik de
afstand had gehaald. Daarna mocht Albert. Ik weet niet hoeveel
worpen hij heeft gedaan, maar hij ging wel richting 25 meter dus
ook geslaagd. Beiden blij dat wij het hadden gehaald.
Nu ik het certificaat heb, denk ik, was het wel allemaal de
moeite waard. Heb ik de perfectie behaald en beheers ik alles
nu goed? Eerlijk gezegd ik ben er nog lang niet. Wel heel veel
aan deze cursus gehad en ik denk dat ik een enorme vooruitgang
heb geboekt. Ik kan een ieder aanraden deze cursus te volgen of

Albert Bakker onder hoogspanning
heel veel uren in het vliegvissen te steken. Dat geldt ook voor de
oefenavonden bij de club. Niet gaan vissen, maar gewoon droog
oefenen. Dat laatste valt weer niet mee nu de cursus is gestopt.
Linze Veenstra

Even voorstellen dus.
Mijn naam is Bé Huizinga, ben getrouwd met Jolanda en heb
twee kinderen , Benjamin en Raymonde.
Ik werk als brugwachter voor de Provincie Fryslân. Dat doe
ik grotendeels nog op de brug zelf. Het is de bedoeling dat straks
alle bruggen op afstand bediend worden uit één centraal punt en
daarom zijn we nu met een groepje brugwachters bezig met de
studie Nautisch operator. Best wel leuk maar het heeft niks met
vissen te maken dus maar snel even overstappen naar serieuzere
zaken.
Ik vis al zolang ik het me kan herinneren. Het water heeft
altijd al een grote aantrekkingskracht op mij uitgeoefend. De
vader van een schoolvriendje had een boek van Jan Schreiner
en toen ik daar in had gebladerd wist ik het zeker, die man had
verstand van vissen. Mijn eerste hengel was een glas brasemhengel van deze schrijver/hengelbouwer voor een nylon lijntje van
14/100. Super hengeltje en ik heb er veel soorten vis mee gevangen. Van snoekbaars tot karper. Later kwamen de vliegenhengels. Op een gegeven moment denk je dan hoe duurder hoe beter
en alles moest grafiet worden. Maar of het plezier in een visje
vangen nu groter werd kon ik niet zeggen. Ik denk wel dat het
plezier van de man achter de kassa wel groter werd. Later kom je
tot de ontdekking dat “gewoon glas” wel de mooiste beleving is.
Dat gevoel kun je niet uitleggen, dat bepaalt ieder voor zich.
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Spiegel uitzettertje op de feeder



Licht materiaal vind ik het fijnst om
mee te vissen en dan heb je al gauw lekkere sport op de meeste vissen. Toen ik
veel aan het vissen was met ultra - en
licht kunstaas, denk aan 5 grammers en
10 grammers (lijntje resp. 16 en 20/100
nylon) is het mij het nog nooit gebeurd
dat een snoek uit het water sprong. En dat
zeker in een periode over 20 jaar (honderden snoeken). Toen ik met zwaarder
materiaal ging vissen, b.v. een aftma 9 en
grote streamers gingen die snoeken zich
ineens anders gedragen, ze sprongen af
en toe. Dat komt dus niet omdat de snoek
ineens sterker is geworden maar door
het geweld van de visser die ongemerkt
gebruikt wordt. De snoek op licht materiaal blijft lekker rustig en de dril duurt
niks langer dan met zwaar materiaal. Ook
grotere snoek niet en ga nou niet zeggen
dat dat niet waar is want uit ervaring weet

forel OVM
te kunnen uitoefenen of zo beter te kunnen “sturen”. Helaas voor die vissers werkt dat
precies andersom. Met korte hengels en dus ook langere buigende hengels, daar wordt
door de buiging de hefboom korter, ben je in staat om meer druk op de haak uit te oefenen. Voor meer uitleg: http://www.rodvisions.nl/pdf/hefbomen%20van%20hengels.pdf
Ik ben in het verleden al eens lid geweest van de Pompemich en ik vond het vorig
jaar wel eens weer tijd om wat meer te gaan vliegvissen. Als het even kan doe ik aan
elke activiteit mee. Ik mag graag in de “polder “ vissen op alles wat mijn nimfje maar
wil pakken. Ik weet nog dat ik met het eerste voorntje aan de vlieg riep: YES YES,
het werkt. Net als een jongetje van vier die zijn eerste visje vangt. Dat gevoel wil ik er
graag inhouden. Gericht vissen en lang wachten op grote vissen vind ik tijdverspilling.
Natuurlijk vang ik graag een grote snoek of voorn maar als je er speciaal op gaat vissen
is elk kleiner visje minderwaardig en een teleurstelling en zo verdwijnt het plezier in het

ik dat het zo is, net als de ervaring van alle
andere Schreinerianen. En het mooiste is
dat Jan Schreiner dat al beschreef in de
zestiger jaren van de vorige eeuw. Er is
dus niks nieuws onder de zon.
Restaureren van (oude) hengels vind
ik leuk werk en ik heb ook wel eens een
hengeltje “gebouwd”. Verder verzorg ik de
layout van “de Zeenon”. Dat is het blaadje
van een noordelijke zeevisvereniging.
Het logo van de Schreineriaan heb
ik gemaakt. Ik bind ook wel vliegen en
streamers maar ik houd het vrij simpel, als
ze maar vangen en of de “imitatie” nou
wel of niet voorkomt in dat water interesseert me niet zo veel. Ik ben nog nooit een
levende redtag tegengekomen in het water.
Spinners maak ik zelf maar dat is eigenlijk
alleen maar monteren van gekochte onderdelen. Hengels moeten kunnen buigen en
het liefst helemaal tot het handvat, dan pas
kan de slip of jij lijn afgeven als er nog
meer kracht op de lijn komt. Dat is een
goede krachtdistributie. Je hoort of leest
wel eens dat men een hengel gebruikt met
een topactie om zo meer kracht op de vis



30+ rietvoorn polder
vissen. Ik spreek uit ervaring. Forelvissen in het O.V.M. en Denemarken vind ik schitterend maar op een gezellige dag feederen met mijn broer kan ik me ook geweldig verheugen. Elk type visserij heeft zo zijn typische charme en specialiteiten. Niks gaat vanzelf en je moet er wat voor doen en dat is zo mooi aan het vissen. Ik zou het niet willen
missen.
Bé Huizinga
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Goedenmiddag,
Onlangs werd mij gevraagd om een stukje te schrijven voor de
Pompemich.
Mijn naam is Anne Mulder, ik ben 20 jaar oud en woon
in Waaksens. Samen met mijn ouders en twee broers woon
ik op een boerderij waar wij koeien melken. Ik zit op het
Nordwincollege in Leeuwarden. Hier doe ik de opleiding melkveehouderij. Ik hoop dit jaar mijn opleiding af te ronden.
Al vanaf dat ik klein was ben ik te vinden bij de waterkant.
Eerst samen met mijn opa op voorns en baarsjes later vooral op
snoek. Later ben ik meer begonnen met het verticalen en dropshotten op baars en snoekbaars. Sinds mijn 16e ben ik begonnen
met vliegvissen waar ik mij nu vooral mee bezig houdt. Ik vis
vooral op snoek met de vliegenhengel en af en toe op voorn en
baars. De laatste tijd ben ik het meest te vinden in de bellyboot
op zoek naar de snoek. Ik hoop bij deze vereniging meerdere
mensen te vinden die dit ook doen.
Groeten Anne Mulder
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Iedereen klaagde steen en been, vliegvissers en spinvissers.
Volgens sommigen was de oorzaak de te
lage temperatuur.
Ik was het er wel mee eens en niet
zo moeilijk dacht ik nog want de bergen
hier niet ver vandaan lagen nog vol met
sneeuw, dat kon je zo wel zien! Niet veel
Zweden waren het met mij eens dat de vis
simpelweg in de wintertijd de beek moet
verlaten omdat in de lange strenge winters
hier niet veel water blijft staan en dus in
de meren moeten gaan overwinteren.
Tien km. stoomafwaarts van ons
verblijf in Ljungdalen komt de beek
de Ljugán in het Storsjò meer uit. Hier
bevindt zich een viskamp met zeer veel
faciliteiten voor de sportvisser, zoals
verhuur van belly- en motorboten, verblijfsaccommodaties, verkoop van vliegen, spinners, etc. en het verstrekken van
visvergunningen. 1 Dag vissen kost hier
80 kr. (9 euro), een weekkaart slechts 300
kr.(34 euro). Hiermee mag je de tientallen
meren in de omgeving bevissen. De huur
van een motorboot is hier in de omgeving
goedkoop, 10 euro voor een boot zonder
motor voor 24 uur, maar je moet wel op
tijd reserveren, helaas.
De vliegen voor de vlagzalm die hier
gebruikt worden zijn droge zwarte vliegen
op haakje 14.
Voor de bruine forellen evenals de
beekridders worden zeer uiteenlopende

10

streamers gebruikt tot 6 cm. lang, we laten
ons adviseren en horen verhalen over vlagzalmen van wel 60 cm. maar tussen neus
en lippen door hoor ik ook de zin:
“The fishing is poor at the moment.”
We krijgen het advies om het elders te
gaan proberen. Niet ver hier vandaan ligt
het meertje de Dalsjòn, het is op een plaats
ondiep en smal en het smeltwater wordt
er hier doorheen geperst, men noemt dit
de Midjestròmmen. Men kan hier prima
wadend vissen met de vliegenhengel.
Als we daar arriveren zien we dat de spot
zwaar bezet is (en dus ook overbevist),
rest ons het verderop te gaan proberen.
Maar al snel is het duidelijk dat het vissen
met de vliegenhengel tussen de bomen en
het gladde en snel dieper wordende water
vrijwel onmogelijk is jammer genoeg.
Nu dan wordt de spinhengel ingezet, bij
de eerste worp krijgt de kleine 12 grams
lepel een harde aanslag, snel probeerde ik
de lepel nogmaals op de zelfde plaats te
krijgen en in korte tijd ving ik een vijftal
mooie bruine forellen. Mijn vismaat Bart
vangt aan een kleine popper (oppervlakte
plugje) een grote bruine forel deze knalde
bij het grijpen van het plugje bijna een
meter boven water.
Om zo een vlagzalm te vangen lijkt mij
onmogelijk dus heb ik nog een oude truc,
met 20/100 nylon lijn knoop ik een onderlijn met een daaraan met een bloedknoop
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een zijlijntje van 20 cm. Nu kan ik samen
de lepel en een goudkopnimf werpen en
inderdaad dit verhoogt mijn vangsten nu
worden er wel degelijk vlagzalmen aan
de nimf gevangen soms op behoorlijke
afstand en een enkele keer vang ik een
forel en vlagzalm in één worp. Het voedselaanbod is in deze gebieden zeer schaars
en zo zien de vissen er ook uit maar ze zijn
er niet minder sterk door gelukkig.
Het is op een avond wanneer Bart zijn
gebruikelijke schoonheidsslaapje doet, als
ik alleen naar één van de vele meertjes in
de omgeving rijdt waarvan ik inmiddels
weet dat je hier rustig alleen kan vertoeven. Zachtjes loop ik door het struweel
overal zie ik sporen van dieren, het is niet
onmogelijk om hier een zwarte beer tegen
te komen, bang ben ik niet maar ook niet
dom. In dit soort situaties is het best wel
verstandig om je mobieltje bij je te dragen,
want je moet niet vergeten dat je je hier
helemaal in je ééntje ‘in the middle off
nowhere’ bevindt.
Ik laat de combinatie lepel en GK
nimf te water en draai met de hengel iets
omhoog het goedvangende stel langzaam
naar binnen, het is daadwerkelijk doodstil, ik hoor alleen maar het zachte geluid
van de fireline op de draaiende spoel van
de spinmolen, dan plotseling schrik ik
mij dood, achter mij hoor ik geritsel, mijn
angst betreft niet direct een hier voor-

komend wild dier, nee mijn angst gaat
uit naar een BOA, want ik heb geen geldige visvergunning meer. Maar als ik me
geschrokken omdraai zie ik nog net een
lemming in zijn hol wegkruipen.
In de verte hoor ik opnieuw geluiden
van licht krakende takjes in het bos, ik
besluit om mijn hengel achter te laten en
alleen mijn fototoestel mee te nemen. Als
er meer sportvissers zouden zijn krijg ik
ook geen gezeur over vergunningen etc.
Zeer voorzichtig kruip ik verder door het
bos dan zie ik voor het eerst in mijn leven
sporen van bevers, het zijn afgeknaagde
bomen en ik als meubelmaker kan zien dat
het om verse sporen gaat, daarmee bedoel
ik, nog geen vierentwintig uur oud. De
afgeknaagde bomen zijn berken, de berken
die hier groeien zijn vele malen harder
dan die bij ons. Het hout is in koudere
gebieden vele malen dichter dan bij ons,
de prestatie die de bevers hier met hun
tanden leveren is gigantisch, ikzelf zou
met een hamer en een scherpe houtbeitel
veel moeite hebben om het zeer harde hout
te bewerken. Juist op het moment dat ik
een foto van de berk wil nemen hoor ik
vlakbij in het water een geluid, als ik voorzichtig door het struweel kijk kan ik mijn

ogen nauwelijks geloven, nog geen vijf
meter van mij verwijderd ligt een bever op
zijn of haar rug in het water aan een takje
te knabbelen, wat een mazzel wanneer ik
de foto van de stam had genomen was de
flitser afgegaan en was de bever met een
harde klap op het water weggedoken. Snel
schakel ik de flitser uit en stel een langzamere sluitertijd in, nu stel ik de afstand
op de telelens in waarvan ik denk dat het
de afstand naar de bever zal zijn, om zo
het lawaai van de motor te reduceren die

nodig is voor de automatische scherpstelling (scherpstelling met de hand is in mijn
geval niet meer haalbaar).
Vanwege de langzame sluitertijd zoek
ik steun tegen een boom en voorzichtig
maak ik de foto’s. Een natuurfotograaf zou
hier veel tijd en geduld moeten opbrengen,
maar ja soms heb je een beetje geluk nodig
en soms is vissen niet alleen vissen maar
krijg je ook nog een beetje meer dan dat.
Simon

Snoekdag, zaterdag 31 oktober 2015
De laatste zaterdag van oktober heeft De
Pompemich weer een snoekdag gepland.
Jan Bouma vertelt op de clubavonden
van De Pompemich sterke verhalen over
mooie dikke snoeken en hij heeft de foto’s
erbij dus het is geen kletskoek. De vangstlokatie rondom zijn woonplaats Kimswerd
is bekend water voor mij want het vormt
een deel van de Elfstedentocht.
We worden verwacht op het industrieterrein van Harlingen waar Jan een
hobbyruimte annex opslag bezit. Om tien
uur zijn de meeste snoekliefhebbers al
aanwezig en de warme koffie wordt gretig
ingenomen. De hengels worden bekeken
en streamers worden beoordeeld. Jan heeft
snert voor we gaan snoeken en enkele vrijwilligers stropen de mouwen op en maken
roggebrood met speklapjes klaar. Een
grote pan komt op het vuur en de blikken
Unox erwtensoep worden geleegd. Frouke
Maltha wordt gebombardeerd tot roerster
wat helemaal goed komt en na twintig
minuten wordt de snert opgeschept. Het
smaakt heerlijk en er is nog genoeg over
voor een tweede keer opscheppen.
Het loopt al naar elf uur en Jan Bouma
wil even het woord over de verdeling

Jan Bouma spreekt geen visserslatijn

van de groepen. Er worden drie groepen van zeven personen samengesteld en
Jan en zijn twee snoekmaten worden de
gidsen. We zwermen uit naar Witmarsum,
Kimswerd en Arum. We wensen elkaar
veel snoeken toe en de groepen gaan op
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pad naar de visgronden. De afspraak wordt
gemaakt dat we elkaar om een uur of vier
halfvijf weer zien in een mooie bruine
kroeg, De Roskam te Witmarsum.
Mijn groep bestaat uit Wessel Koning,
Hans van Meerendonk, drie niet bij naam
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bekend, een lid van de Snoek Studie
Groep en ondergetekende. Onze auto’s
parkeren we bij een gemaal onder de rook
van Witmarsum. We tuigen de hengels
op en weldra zijn de eerste streamers nat.
Het weer is heel belangrijk voor een visserman en is zelden perfect. Vandaag staat
er een zuidwesten wind kracht drie. Er
schijnt een waterig zonnetje en voor ons
is dit best mooi snoekenweer. Onze groep
verdeeld zich met zo’n tachtig meter tussenruimte. Er wordt fanatiek gevist en
al gauw is er een roep om een schepnet,
Wessel Konig vangt de eerste snoek van
achtentachtig centimeter, en de dag is al
goed. Er worden foto’s gemaakt en de
snoek wordt weer teruggezet. Er verstrijken anderhalf uur zonder aanbeten. Onze
gids staat al een hele tijd op dezelfde plek
en als ik hem voorbij loop vraag ik of hij
al wat vernomen heeft. Zijn antwoord
daarop is nee maar hij heeft een snoek
zien jagen hier alleen die pakt de streamer
niet. De man van de snoekstudiegroep
peutert het gebied af zonder resultaat. Als
Hans van Meerendonk bij de plek waar
de snoek jaagt aankomt mag hij proberen de snoek te verleiden. Met zijn vorige
week gebonden streamer kamt hij de plek
uit en… BINGO. Een schreeuw om een
schepnet doet vermoeden dat het hier om
een grote vis gaat. De gehele groep komt
erbij staan en ziet dat de hengel van Hans
in een flinke boog staat. Als de snoek zijn
rug laat zien begint de voltallige groep te
roepen dat het een joekel is.Rustig aan,
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laat het maar moe zwemmen, hengel hoog
houden, rustig aan, we hebben alle tijd.
Hans doet het geweldig en zijn vismaat
mag het dier scheppen. Voorzichtig wordt
de snoek de kant op getrokken, het talud
is steil en diep. Als de vis in het gras ligt
wordt die onthaakt en gemeten: honderdentien centimeter. Hans neemt de lady op
de knie en past de kieuwgreep toe ondersteunt de vis goed en gaat op de foto. Er
worden meerdere foto’s gemaakt, het is
een prachtige getekende blanke snoek. Na
de fotosessie gaat de dame weer te water.
Na dertig seconden zwemt die rustig
weg. Hans wordt gefeliciteerd met deze
vangst want het is de grootste vis van de
dag. De groep gaat verder vissen en er
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worden vele worpen gemaakt maar geen
vis meer gevangen. Zelf krijg ik drie aanbeten maar geen vis op de wal. Het loopt
naar vier uur en we besluiten het een dag
te noemen. Aangekomen bij De Roskam
in Witmarsum zijn de eersten al aan de
koffie.
De snoekresultaten van de dag:
Groep 1:
Hans van Meerendonk, 110 cm.
Wessel Koning, 88 cm.
Groep 2:
Jan Bouma, 82 cm.
Linze Veenstra, 78 cm.
Martin van der Wagt, 70 cm.
Groep 3:
Kees Lutz, 79 cm.

Martin, onze voorzitter bedankt Jan Bouma voor de uitstekend georganiseerde snoekdag. Er wordt geapplaudisseerd. Het
bestuur geeft een rondje bitterballen en er wordt over de dag

nagepraat. Met een goed gevoel over deze dag spoeden zich de
eersten huiswaarts.
Yme Waterlander.
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Gemalen in Nederland

Van oudsher was de Zuiderzee een
delta, een natuur erfgoed en paaigebied
voor vele vissoorten maar ook een trekroute voor vele andere vissoorten waaronder natuurlijk de zalm. Na de sluiting van
het laatste gat was de vernietiging van een
prachtig natuurlijk ecosysteem een feit.
Grote aantallen verschillende soorten
trekvissen konden hun weg naar hun paaien geboorteplaats niet meer vinden, waaronder de haring die bij Hoek van Noord
bij de oude zeedijk van Zurich letterlijk
en figuurlijk uit de Waddenzee werden
geschept, over de oude zeedijk en vervolgens in vrachtwagens werden afgevoerd
voor rokerijen, vismeelindustrie en bemesting voor op het land. Een beroepsvisser
uit Zurich heeft er in èèn nacht met haring
scheppen zo veel geld verdiend dat deze
man er zijn huis van had weten te betalen, hij doopte zijn woning met de Friese
naam; Nea Tocht; wat in het Nederlands
betekent; niet/nooit gedacht, (niet te geloven) het is het eerste huis in Zurich aan de
linkerkant van de weg, wanneer je vanaf
de Afsluitdijk aan komt rijden, het huis
draagt nog steeds dezelfde naam maar is
inmiddels van eigenaar veranderd.
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Niet alleen de haring maar nog vele
andere soorten vis verdwenen langzaam
maar zeker, de haringvangsten waren in
1938 afgelopen. Een enkele soort kon zich
in kleine schaal handhaven waaronder
de paling. Paling werd na de sluiting van
de Afsluitdijk bij onder andere Hoek van
Noord in de netten van de beroepsvissers
gevangen, netten die werkelijk uitpuilden
van de enorme hoeveelheden paling.
Nu bijna 80 jaar verder zou je toch verwachten dat er al lang drastische maatregelen zouden zijn genomen om de situatie
voor de migrerende vissen te verbeteren,
maar niets is minder waar, want inmiddels
is de paling ook al jaren een bedreigde vissoort. De paling is één van de vele vissen
die een paaitrek ondernemen, een paaitrek
die meestal begint in september. Tijdens
deze trek moeten ze verschillende hindernissen overwinnen, zoals de vele gemalen
die volgens bepaalde deskundigen visvriendelijk zijn en een niet benoemenswaardig aantal vissen beschadigen. Echter,
uit een onafhankelijk Duits onderzoek dat
al jaren loopt blijkt dat de meeste vis niet
de (indien aanwezig) aangebrachte vistrap

www.kensoor.nl

Toen in 1932 het laatste sluitgat de
Vlieter in de 32 km. lange Afsluitdijk
werd gesloten veranderde de Zuiderzee in
het IJsselmeer.
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Zwaar beschadigde voorn
weet te vinden en wordt er naar schatting
90% van de vis fijngemalen.
Hier volgt een bericht uit de
Frankfurter Rundschau, de kop van het
krantenbericht luidt vrij vertaalt:
‘Vishakkerij’ Duitsland heeft 7700
waterkracht centrales, 7350 van hen zijn
kleine die samen slechts 5% van de elektriciteit produceren, als je deze kleine uitschakelt hoef je het nauwelijks te merken.
Juist de vele kleine pompen doden de
vis in grote aantallen. Bovendien betekent
de afsluiting van het water dat er massaal algenvorming kan optreden die verbranding van de kieuwen veroorzaken, en
mede door zuurstofgebrek, met als gevolg;
vissterfte.
Wil je meer weten over de Duitse
onderzoeken google dan naar;
Wasserkraftwerke toten Aale en 320 energie wende video, maar schrik niet van de
beelden.
In Nederland is er niet of nauwelijks
onafhankelijk onderzoek naar gedaan,
maar het vastlopen van het gerenoveerde
gemaal van Holwerd door grote hoeveel-

heden paling op de paaitrek (september 2015) mag je dus niet
als incident beschouwen, deze informatie is door een getuige bij
Visbond terechtgekomen.
Een woordvoerder van het Friese waterschap reageerde
hierop als volgt; in 2016 en 2019 staat er in de planning om
oudere gemalen te renoveren. Ook in 2016 staat er een belastingverhoging van het waterschap op ons te wachten, of dit wederom
bedoeld is voor de dikke topsalarissen met daarbij behorende
luxe accommodaties mag u zelf raden.
In de nabije toekomst zijn er plannen om een zo natuurlijke
mogelijk vrije doorgang in de Afsluitdijk te creëren om zo de
migratie van de vis te realiseren. Helaas hebben beroepsvissers
toestemming van de overheid om hun netten ook te mogen plaatsen op die plekken zoals sluizen maar ook andere doorgangsroutes die voor de vissen essentieel zijn voor hun voortbestaan
(paaitrek). Het gevolg is het uitsterven van vele vissoorten die
door het plaatsen van de Afsluitdijk al nagenoeg zijn verdwenen.
Het is niet alleen respectloos naar de sportvissers die voor de visvergunning flink moeten betalen, maar ook naar andere natuurliefhebbers (vele dode watervogels in de netten) en het is al helemaal niet verstandig om deze doorgangsroutes te blokkeren want
zo vernietig je de toekomst van die soorten en daarbij je eigen
toekomst als beroepsvisser. Beroepsvissers die alleen maar zo
veel mogelijk vis willen vangen (geld verdienen) en niet bepaald
natuurliefhebber zijn, een uitzondering daar gelaten.
Bij de vorming van Europa heeft de Nederlandse bevolking
veel van z’n zeggenschap verloren. Nederland maakt deel uit van
een wereldweide economie waar naar mijn idee het groot kapitaal
bepaalt wat er met grote mensenmassa’s gaat gebeuren. Er is nu
al sprake van een grote volksverhuizing om de vergrijzing in de
westerse landen tegen te gaan en de economische groei op peil
te houden, wat naar mijn opvatting betekent dat ons Nederland
op den duur helemaal vol gebouwd gaat worden. Ik denk dat
inpoldering van het IJsselmeer en delen van de Waddenzee in de
toekomst een feit zullen zijn, ook al staat de Waddenzee op de
werelderfgoedlijst.
In Nederland worden jaarlijks 1 miljoen visvergunningen uitgeschreven dus een politieke partij voor en van de sportvissen is
wel degelijk een goede optie.
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Als idee opper ik dat de drie noordelijke provincies zich van de rest van
Nederland zouden moeten gaan afscheiden
om, net als in Denemarken, met watersporttoerisme geld te genereren, de economie doet daar in Denemarken al jaren
goede zaken mee en heeft daarbij ook nog
eens flink werkgelegenheid gecreëerd.
Voor de beroepsvissers kunnen er op
de Noordzee viskwekerijen gebouwd
worden, het altijd stromende water is
daar bijzonder geschikt voor en eveneens
kunnen er turbines geplaatst worden die
in de sterke stroming veel elektriciteit
kunnen produceren en daarbij eventueel windmolens, deze objecten in zee
zijn geliefde verblijfplaatsen voor vele
vissoorten.
Simon vd Veen.
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In memoriam Jan Sijtsma
Beste Klaske en overige familie,
Namens het bestuur van De Pompemich gecondoleerd met het verlies van Jan. We
kennen Jan als trouw en enthousiast lid. Hij genoot van de clubavonden en had gezellige visserspraat met iedereen. De laatste jaren kwam hij samen met zijn broer en
neef. We zullen Jan missen.
Veelsterkte toegewenst in de komende tijd.

De Friese vliegviswateren, een nieuwe rubriek
Wat zijn we rijk in Friesland! Poldersloten, vaarten, de
IJsselmeerhavens en –kust, de Waddendijk en –kustmeren en
petgaten en natuurlijk alle plantsoenwatertjes.
En dat met een bevolking van slechts 600.000 mensen; alleen
in Amsterdam wonen er al meer.
De redactie wil elke uitgave van de Pompemich een lid aan
het woord laten over een van zijn favorieten. De plek, het water,
vissoorten, materiaal en vliegen en natuurlijk een mooi verhaal
met een paar foto’s.

Meld je aan bij de redactie; maar we zullen ook gericht een
aantal leden benaderen want dit moet een succes worden.
Komend nummer zal het Heidemeer centraal staan; onze
vroegere thuislocatie met zijn mogelijkheden om wadend, met de
bellyboot en struinend van alles te vangen.
Tight lines in een mooie natuur, dat willen we toch…
Rob van Dijk

Zomer-zeeforel vanaf de kust;
Vorig jaar heb ik al eens geschreven over
de riviervisserij op zeeforel in de zomer,
het deel over de kustvisserij hadden jullie
nog tegoed.
In de zomermaanden is zeeforel vissen
vooral nachtvisserij. Bij “slecht” zomerweer ook overdag. `s Nachts betekent
vanaf een uur voor zonsondergang tot een
uur na zonsopkomst.
Een hand vol tips:
Controleer de weersverwachting, ik
ben al eens doornat bij mijn auto aangekomen door een onweersbui. Neem eventueel een regenpak mee!!!
Stekkeuze; Zomers is het water een
stuk warmer, zeeforel is daar heel gevoelig
voor. Bij een watertemperatuur boven de
18 graden blijven ze weg, Denen hebben
dan ook vaak een thermometer bij zich.
De voor zeeforel optimale temperatuur is
overigens 12 a 13 graden. Zoek bij hoge
watertemperaturen een stek op met diep
water kort onder de kant en stroming. Dit
voert kouder water aan met meer zuurstof. Meestal vind je dit rondom een rif.
Ook een gewoon recht stuk kust kan vis
opleveren als het maar snel diep wordt en
stroomt. Op zo`n stek kun je de vis meer
opzoeken.
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Goede voorbereiding: wat neem ik
verder allemaal mee. Ik ga er eerst vanuit
dat je alleen de avond en begin van de
nacht vist en niet blijft slapen aan de kust.
Zorg ervoor dat je al ruim op tijd op je
beoogde stek bent, als er bijvoorbeeld veel
drijfvuil is of troebel water, of de stek is
bezet heb je nog tijd om naar een andere
stek te verhuizen. Mocht je een kampvuurtje willen maken heb je tijd om hout
te zoeken en een vuurplaats te maken. Een
paar aanmaakblokjes en een zippo zijn
ook wel handig. Pas op dat je geen gras,
heideveld of bos aansteekt, met een stevig
windje slaat je vuurtje zo over.
Heel handig: een waterdichte tas of
rugzak, en wat doen we daar in. Neem
een extra warme winddichte trui of fleece
mee, het kan `s nachts erg koud worden.
Ook een muts houd je warm, bedenk dat
een mens 70 % van zijn lichaamswarmte
door zijn hoofd verliest!!!!! Het eerder
genoemde regenpak kan er in en je fotocamera en telefoon.
Ik heb zelf altijd een kleine zaklantaarn in mijn vest en een grotere reserve
in de rugzak. Over het gebruik van een
zaklantaarn verschillen de meningen.
Volgens sommigen is een lichtstraal over
het water voldoende om de vis te alarmeDe Pompemich - nr. 75 - april 2016

ren terwijl Claus Eriksen zegt dat het geen
enkele invloed heeft. Ik neem het zekere
voor het onzekere en gebruik de lamp zo
weinig mogelijk, ook al omdat je daarmee
de gewenning van je ogen aan het donker
teniet doet. (al schijnt dat niet zo te zijn
met rood licht). Ook flitslicht is heel fel
en het alarmeert andere vissers dat daar
gevangen wordt, sommigen zijn zo brutaal
dat ze gewoon bij je komen staan.
Als je met z`n tweeën bent zijn een
paar walkie talkies handig. Als je vismaat
op het strand bezig is hoef jij er niet uit
om te zien wat er is, dus je verliest geen
kostbare vistijd.
Eten en drinken: Honger en kou zijn
je grootste vijanden bij het nachtvissen.
Een paar muesli repen en een thermoskan
koffie is wel het minste wat je mee kunt
nemen. Je kunt natuurlijk ook worstjes
meenemen voor op het kampvuur of alufolie met wat zout, peper, citroen, dille en
een kluitje boter voor een vers gevangen
zeeforel. Maar vergeet niet dat je daar bent
om te vissen. Alcohol is niet aan te raden,
je vist minder scherp, je krijgt het er alleen
maar kouder van en het werkt vocht afdrijvend dus moet je eerder naar de kant.
Bovendien zal je waarschijnlijk ook nog
met de auto terug moeten.

Bescherm je ogen, een zonnebril is `s
nachts niet handig maar er zijn veiligheids
brillen te koop met blanke glazen. Een
vuurwerkbril is een goedkope oplossing.
Het vissen: Een lijnmandje is overdag
al handig maar `s nachts bijna onmisbaar.
Dit geld ook voor een schepnet, koop een
ruim en diep net. Overdag land je kleine
vis met de hand en grote vis kun je laten
stranden maar in het donker kies ik voor
een schepnet.
Je onderlijn neem je `s nachts korter
en dikker, je gooit dan veel minder snel
windknopen. En je werpt makkelijker een
wat grotere streamer. Als je het aanknopen
van een andere vlieg in het donker lastig
vindt heb je 2 mogelijkheden; oefenen tot
je blind kunt knopen of je kiest voor een
lus in lus systeem en je vist natuurlijk met
maar een vlieg.
Vliegenkeuze: dezelfde drijvende en
oppervlaktevliegen als op de rivier maar
dan groter. `s Ochtends ook de gewone
streamers. Ik noemde vorig jaar al
Mudlers, Gurglers en Bla kanin. Andere
veelgebruikte vliegen zijn sigaren, skumfluen, black magnus, gra frede, nightskater
en night tobis. De laatste twee zijn van
unique flies.
Hoe vissen? Vis je streamer zo snel
binnen dat hij net onder het oppervlak
gaat, de zeeforel ziet dan het silhouet
tegen de lucht en jaagt dan net als een
witte haai op een rob, hij knalt er van
onderen op en komt geregeld helemaal

uit het water. De haak goed zetten is dan
erg moeilijk, ik ben van mening dat je
moet wachten tot de vis weer te water is
en wegdraait. Hoe gladder het wateroppervlak is, des te beter ziet de forel jouw
vlieg. Komt nog bij dat nachtvissen met
wind en/of regen snel verveelt. Op dit
soort kusten komen `s nachts scholen
tobisen naar de kust. De tobis is bij ons
bekend als de grote zandaal of smelt, het is
dus geen zandspiering. Een tobis imitatie
maar dan tandem of als tube fly gebonden
is hier vaak een goede keuze.
Op een rif maken velen de fout er
meteen zo ver mogelijk in te waden want
daar zit de vis, nee dus. Scholen vis zwemmen langs de kust en naderen een rif van
opzij, naast een rif ligt vaak een net iets
diepere geul, vis deze eerst goed af voor je
verder waadt. Vooral als het hard stroomt
liggen ze in de geul in de luwte van het rif
te wachten op prooi. Dus ook tijdens het
vissen en voor je terugloopt naar de kant
deze geulen goed afvissen.
Ben je in Denemarken in mei / juni of
in september / oktober heb je vaak gul als
bijvangst. Gul wordt onderschat als sportvis, aan de vlieg vechten ze vaak beter dan
zeeforel en het levert natuurlijk ook nog
eens een smakelijk maaltje op. In juli en
augustus zal je ze niet veel vangen want
ze hebben nog meer een hekel aan warm
water dan zeeforel dus ook hier geldt diep
water kort onder de kust en stroming over
het rif.
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Deense nachtvissers wijsheid nr. 1: als
je tussen een uur voor zonsondergang en
een uur na zonsondergang niks ziet komen
ze ook niet meer, ook `s ochtends niet.
Deense nachtvissers wijsheid nr. 2: Bij
volle maan vang je veel kleinere vis en bij
nieuwe maar minder maar grotere. Verder
is de maanstand onbelangrijk maar rond
volle en nieuwe maan heb je wel meer
stroming. Bij volle maan zie je zelf meer.
Neem je vis mee leg die dan niet neer
maar hang hem zo hoog mogelijk op. In
Denemarken fokken ze veel nertsen en er
ontsnapt wel eens wat, en aangezien een
nerts een viseter is en `s nachts jaagt!!!
Wil je overnachten aan het strand dan
moet er meer mee. Kijk daarvoor eens wat
karper vissers gebruiken. Wildkamperen
mag namelijk niet in Denemarken maar
een bivvy of shelter wel. Zorg dan ook dat
je een goed ontbijt meeneemt maar mis je
golden hour niet. Een kannetje water en
een kooktoestelletje zijn dan ook welkom.
Ook langs de kust komen er steeds meer
kampeerplaatsen voor kanoërs. Je kunt
een kaart vinden op www.naturstyrelsen.
dk/Naturoplevelser/aktiv.
Laatste tip; neem ook een spinhengel
mee, hij kan je vissessie redden.
Eddy Visser
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Deense mosselen met dille en aquavit
Volgens mij heeft Kees het ook al eens genoemd in een van zijn
presentaties maar op veel plaatsen in Denemarken liggen de
mosselen gewoon voor het oprapen.
Nu zijn mijn ervaringen met mosselen niet zo positief want ik
ben er ooit eens flink ziek van geweest en als ik in een restaurant
zit en ik ruik de Nederlandse mosselen dan vind ik ze gewoon
stinken. Ik vind de mosselen hier dan ook niet lekker. De mosselen die ik in Denemarken zelf raap zijn echter een heel ander
verhaal. De geur is anders en ook de kleur, niet grijsachtig geel
maar vaak bijna oranje. En als je ze dan ook nog op zijn Deens
klaarmaakt eet ik ze wel. Het recept heb ik overgenomen uit het
fishes kookboek van Bart van Olphen en Tom Kime.
Voor 2 tot 4 personen heb je nodig;
1 eetlepel olie
2 verse laurierblaadjes
¼ theelepel gedroogde chilivlokken
1 theelepel karwijzaad
1 fijngesneden ui
1 bos dille, grof gehakt
4 takjes platte peterselie, grofgesneden
1 dl. Droge witte wijn
5 eetlepels aquavit
zout en peper
1 1/2kg panklaar gemaakte mosselen

Verhit in een grote pan de olie, doe de laurier, chilivlokken
en karwijzaad erin en smoor ongeveer 1 minuut tot het aroma
vrijkomt. Voeg de ui toe en smoor hem in 5 minuten glazig op
een laag vuur. Doe de helft van de dille en peterselie met de wijn
erbij en breng aan de kook. Doe als je de mosselen gaat koken de
aquavit erbij met een snufje zout en wat peper. Voeg de mosselen
toe en kook ze ongeveer 5 minuten met de deksel op de pan tot
de schelpen open zijn.
Maak intussen de dillemayonaise;
2 eierdooiers
1 theelepel Dijon mosterd
zout en versgemalen peper
1 theelepel rode wijnazijn
2 ½ dl extra vergine olijfolie
sap van een halve citroen
een handvol dille, fijngesneden
Doe de eierdooiers in een kom met de mosterd, azijn en wat
zout. Roer het glad. Voeg beetje bij beetje (in het begin bijna drup
voor drup) al roerend de olie toe tot het dooiermengsel bindt en
het uiteindelijk een dikke emulsie is. Roer het citroensap en de
overgebleven gehakte dille erdoor, breng op smaak met zout en
peper. Neem de mosselen van het vuur en verwijder de gesloten
mosselen. Garneer ze met wat dille en de overgebleven peterselie. Serveren met geroosterd brood of warme aardappelchips.
Lekkere witte wijn erbij of een koud biertje.
Eet smakelijk; Eddy

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

karper/snoekbaars
werpclinic, consumpties buiten?
?
?
Engeland
hengelbouw algemeen
snoeken zweden
materiaalverkoop

Praktijk en trips nog te plannen:
Februari: snoeken
April: Denemarken
Mei: lustrum, vis eten bereiden
Juni: Sauerland?
Okt: forelvissen, snoeken

18

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
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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

