
Basisschoolvissen. 

Opsterlandse Compagnonsfeart. 

Tussen Hemrik en Lippenhuizen. 

30 mei 2012. 
 

De jaarlijkse viswedstrijd voor de basisschooljeugd uit de dorpen Lippenhuizen, Hemrik en 

Wijnjewoude werd gehouden in de Opsterlandse Compagnonsfeart op het zandpad tussen de 

sluis Hemrik en de brug richting Jubbega. 

 

De opkomst was dit jaar minder omdat er in Lippenhuizen een feest aan de gang was en in 

Wijnjewoude een schoolreis. Ruim 50 jeugdvissers waren dit jaar aanwezig. 

 

Het was de hele dag bijna droog geweest maar toen iedereen aan de waterkant was begon er 

een druiliger regentje te vallen. De meeste hadden hier geen rekening mee gehouden en 

menigeen werden de kleren aardig nat. Aan het eind van de wedstrijd werd het droog en kon 

de prijsuitreiking droog verlopen. 

 

De visvangst was dit jaar minder. Waarschijnlijk kwam dit door de weersomslag. Overal werd 

op dit ogenblik minder vis gevangen. Hierdoor konden niet alle prijzen uitgereikt worden wat 

jaren niet gebeurd is. 

 

Na afloop had de vereniging voor de nodige versnaperingen gezorgd zodat iedereen toch nog 

het gevoel hadden dat ze niet voor niks gekomen waren. 

 

Tijdens het verorberen van de versnapering kwam het bestuur van de visclub tot de volgende 

uitslag : 

 

NR. NAAM LENGTE SCHOOL 

01 Franke Postma 44,0 cm Votum Nostrum 

02 Rixt Postma 38,0 cm Votum Nostrum 

03 Patrick van Veen 29,0 cm Votum Nostrum 

04 S. Teakema 15,5 cm De Bôge 

05 Thirza van der Hout 15,0 cm De Bôge 

06 Mart Akker 13,5 cm Votum Nostrum 

07 Roel Visser 13,0 cm Votum Nostrum 

08 Myrthe de Jong 11,5 cm De Bôge 

09 Myrthe de Boer 11,0 cm Votum Nostrum 

10 Jelte Zandstra 10,0 cm De Bôge 

11 Manon Visser 09,5 cm  

12 Marjan Hendriks 07,5 cm  

13 Jesmer van der Hout 07,0 cm De Bôge 

 

 

Omdat Franke Postma op de basisschool “Votum Nostrum” uit Wijnjewoude zit gaat de 

wisselbeker, dit jaar, naar deze school. 

 

 

 



Het bestuur van Hengelsportvereniging “It Stikelbearske” te Wijnjewoude wil iedereen 

bedanken voor het komen vissen. 

Volgend wordt deze wedstrijd weer gehouden en zoals de afgelopen 60 jaar op de laatste 

woensdag in mei. 

 

Heeft u vragen of suggesties neem dan gerust contact op met de secretaris. Dit geld ook als u 

de originele foto van uw zoon of dochter wilt hebben. Deze wordt dan naar u toegemaild. 

 

René Seefat, secr. 

h.s.v. “It Stikelbearske” Wijnjewoude e.o. 

Tel. : 0516 – 481271 

Mail : secretaris@itstikelbearske.nl 

 

 

 

 

 

 

 


