
            Jaarverslag hengelsportvereniging de Bears 2018 

We hebben het seizoen al weer achter de rug en we hebben weer vele 
uren aan de waterkant doorgebracht met overwegend mooi weer.
Vooral in de Brekkenpolder en de Welle werd veel vis gevangen. 
Maar ook een keer in de Fluessen was het bingo. 
Op de woensdagavonden was het ook overwegend mooi weer met 
redelijke vangsten.
Met de wintercompetitie zijn er 3 wedstrijden afgevallen en is er in de 
haven van Sloten de meeste vis gevangen.

Ook dit jaar ging de nachtwedstrijd niet door i.v.m. te weinig 
deelname. Ook de koppelwedstrijd hebben we dit jaar laten vervallen.

Op zaterdag 15 september zijn Koos Pit (regiokampioen) Pier Schram,
Wiebe vd Werk, Ko Jakobs en IJsbrand Kiela in de prijzen gevallen 
met de regiowedstrijd in Parrega.

Op 20 oktober zijn een groot aantal leden van HSV de Bears naar 
Ruinerwold geweest om te gaan Forelvissen. Het blijft daar een mooie
locatie, goede verzorging en er is ook nog goed gevangen. Al met al 
een geslaagde dag.

Op 17 oktober hebben we met 9 personen de hele dag in de 
Brekkenpolder  gevist met in de pauze weer heerlijke snert van Oppie 
en Hiltje Schram. 1e was Pier Schram met 8760 gram, 2e Hielke 
Soeten met 6660 gram en 3e was Koos Pit  met 4480 gram. 

Ook heb ik weer een overzichtje gemaakt van de resultaten:

2017 2018
Woensdag Zaterdag Woensdag Zaterdag
Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld

Personen 17,1 7,9 13,8 7,5
Vissen 172,4 147 250,9 163,2
Kilo’s 55,0 48,1 48,4 47,8
Wedstrijden 10 22 10 14
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Op 18 juli was er ’s avonds weer de jaarlijkse viswedstrijd voor de 
dames. Het was heerlijk weer tijdens de hittegolf. Er waren 7 
deelnemers, deze keer was Froukje Kiela 1e met 204 cm, 2e was Hiltje 
Schram met 145 cm en 3e was Meta Bosma met 45 cm. Na afloop is 
iedereen getrakteerd op een heerlijke snack met fris.

Dan nog even beknopt de uitslagen van de woensdagavond en 
zaterdagmorgen:

Woensdagavond Zaterdagmorgen
1e P. Schram               83 punten 1e H.Soeten             130 punten
2e H.Soeten                 67 punten 2e P.Schram            102 punten
2e IJ Kiela                   67 punten 3e K.Jakobs               82 punten
3e K.Pit                       63 punten
Dames:
1e O.Schram              72 punten
                       

De eerste maatse baars is dit jaar gevangen door Hielke Soeten, maar 
deze was buiten het roofvisseizoen gevangen en mocht niet in het net 
bewaard worden!
Zie voor een uitgebreid overzicht de lijst met uitslagen op onze  
nieuwe internetpagina www.hsv-de-bears.nl. 

Tot slot  wens ik iedereen een fijn en gezond 2019 toe.

Koos Pit
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