
 

 

Wiersmabokaal 2017 

29 december 2017 

Op vrijdag 29 december is de jaarlijkse wedstrijd gevist om de fel begeerde Wiersmabokaal. Iedereen 

mocht eerst uitslapen want pas om 7:30 uur werd er geloot in de kantine van Vlomarkt Winneweer. 

Tijdens de loting mocht iedereen weer een schatting maken van het totaal aantal vissen dat gevangen 

zou worden. Uit de geschatte aantallen was duidelijk op te maken dat de verwachtingen hoog waren. 

 

Met de kopstek in gedachten en alle mooie verhalen werd ik al 

snel overmoedig en beweerde dat ik in topvorm was. Om 8:00 uur 

stapten we in de auto en reden in kolonne naar Joure waar het 

vandaag allemaal moest gebeuren. Een mooi haventje in het 

midden van het Friese stadje was een prachtige locatie. Na het 

lossen van de visspullen en het parkeren van alle auto’s werd er 

in een snel tempo opgebouwd. Om 9:45 mochten de voerballen 

in het water en werd er al snel vis gevangen, door de meeste 

deelnemers. Naast de brug bleef  het echter angstig rustig met de 

hengels. Ondanks dat alle registers open waren getrokken wisten 

Aldert en Coen geen vis te vangen. Wim besloot zelfs wormen te 

gaan knippen en heeft zo nog knap wat baarsjes in het net kunnen 

krijgen. Op de rest van de stekken ging het een stuk beter. Voor 

mij was het de eerste keer dat ik mee deed in Joure en ik vond 

het een mooie ervaring met 98 vissen.  

 

Het weer en de stemming was de hele wedstrijd supergoed. Coen 

en Aldert stopten voortijdig met vissen en zo kon Coen nog een 

paar mooie foto’s maken en Aldert ging nog rond met een snackje 

tussendoor. Bedankt daarvoor, jongens! 

Om 14:00 brulde Harry persoonlijk het eindsignaal en kon er 

gewogen worden. Al snel bleek dat de 98 vissen die ik had 

gevangen bij lange na niet voldoende was om er met de bokaal 

vandoor te gaan.  

Bij de weging kwamen er goed gevulde netten uit het water een 

bleek al snel dat Eerko het meeste gewicht had weten te vangen. 

Gefeliciteerd Eerko met het winnen van de Wiersmabokaal! 

Na het inpakken van alle visspullen reed iedereen met honger in 

de buik weer naar Winneweer. Hier stond een gedekte tafel klaar 

voor de snertmaaltijd. Toen iedereen, al dan niet met partner, binnen was, werd de bokaal onder luid 

gejuich overhandigd aan de terechte winnaar. Aries bleek het totaal aantal vissen het best ingeschat 

te hebben en kreeg een cadeaubon voor slagerij Paapst. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Toen was het tijd voor de snert met 

roggebrood en spek. Iedereen zat heerlijk te 

eten van het opgediende feestmaal en al gauw 

werd een tweede keer opgeschept en werd er 

gekibbeld over de laatste stukken roggebrood.  

Het was weer supergezellig en een mooie 

afsluiting van het visseizoen 2017. 

Op 12 januari is de jaarvergadering van onze 

club en ik hoop dat iedereen aanwezig is om 

de lijnen voor volgend jaar weer uit te werpen. 

 

Namens iedereen van het bestuur wens ik jullie allemaal een heel goed uitende en een nog veel beter 

begin van 2018! Ik verheug me er op jullie allemaal weer gezond en wel terug te zien in het komend 

jaar.  

 

 

René Huisman 

 


