Jaarverslag hengelsportvereniging de Bears 2016
Allereerst iedereen een heel gezond en visrijk 2017 toegewenst.
Het jaar 2016 is weer voorbij. We hebben het seizoen al weer achter
de rug en we hebben weer vele uren aan de waterkant doorgebracht.
We zijn op de zaterdagen op verschillende stekken geweest en hebben
er ook een nieuwe stek in de Brekkenpolder bij, waar de eerste keer
erg veel grote vis is gevangen. Dat zijn de leuke momenten. Op de
woensdagavonden waren de vangsten heel verschillend en ook de
grootte van de vis. Zo wil het in Sloten in het voorjaar goed vangen en
in de winter veel minder. Met de wintercompetitie is er in Balk de
meeste vis gevangen.
Op 24 september hebben we met 9 personen de hele dag aan de Welle
gevist met in de pauze weer heerlijke snert van Oppie en Hiltje
Schram. 1e was Hielke Soeten met 15800 gram, 2e Pier Schram met
11780 gram en 3e was Jelle Bosma met 10880 gram.
Op 1 oktober zijn een groot aantal deelnemers naar Ruinerwold
geweest om te gaan Forelvissen. Het was een mooie locatie, goede
verzorging en er is redelijk gevangen. Al met al een geslaagde dag.
Op zaterdag 8 oktober kwamen 7 personen naar Spannenburg om de
verassingswedstrijd te gaan vissen. De vangsten konden beter, maar
het is wel een mooie locatie. 1e werd Piet Bakker met 5820 gram, 2e
IJsbrand Kiela met 5180 gram en 3e Jelle Bosma met 3920 gram.
Verder hebben we nog een najaars visdag in Sloten gehouden op 15
oktober, ook daar vielen de vangsten voor de 8 personen die mee
deden wat tegen, 1e werd IJsbrand Kiela met 2160 gram, 2e Fred vd
Ham met 1740 gram en 3e Piet Bakker met 1580 gram.
Tevens hebben 5 personen de werphengel ter hand genomen op de
jaarlijkse feederwedstrijd op 29 oktober in Spannenburg. 1e werd Jelle
Bosma met 8220 gram, 2e Pier Schram met 7760 gram en 3e Hielke
Soeten met 6620 gram.
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Ook hebben een wintercompetitie met de vaste hengel gehouden. Van
de 11 dagen die gepland waren is er 1 dag niets gevangen! En ging 1
dag niet door vanwege het weer. Vanaf nu telde elke gevangen vis
(behalve paling, snoek en snoekbaars) Dit beviel beter dan alleen de
voorntjes tellen.
Ook heb ik weer een overzichtje gemaakt van de resultaten:

Personen
Vissen
Kilo’s
Wedstrijden

2015
Woensdag
Gemiddeld
8,9
64,4
15
10

Zaterdag
Gemiddeld
7,7
114,8
32,2
14

2016
Woensdag
Gemiddeld
11,3
90,8
21
10

Zaterdag
Gemiddeld
8,6
120,9
33,3
14

Op 20 juli was er ’s avonds weer de jaarlijkse viswedstrijd voor de
dames, er waren 14 deelnemers, deze keer was Alie Langenkamp 1e
met 134 cm, 2e was Tineke Homma met 76 cm en 3e was Froukje
Kiela met 75 cm.
Dan nog even beknopt de uitslagen van de woensdagavond en
zaterdagmorgen:
Woensdagavond
1e H.Soeten
2e P. Bakker
3e IJ Kiela
4e F.vd Ham
Dames:
1e O.Schram

85 punten
60 punten
60 punten
57 punten

Zaterdagmorgen
1e H.Soeten
122 punten
e
2 P.Schram
95 punten
e
3 K.Pit
86 punten

96 punten

De eerste maatse baars is dit jaar gevangen door P. Bakker op 22 juni.
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Zie voor een uitgebreid overzicht de lijst met uitslagen op onze
internetpagina www.hsv-de-bears.nl.
Op dit moment zijn er bijna 800 betalende leden, maar er zitten ook
veel buitenlandse leden (Duitsland) bij die vaak maar eenmalig
betalen, dus zal het aantal rond de 750 leden schommelen.
Tot slot wens ik iedereen een fijn visseizoen toe in 2017.
Koos Pit
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