Jaarverslag HSV de Voorn 2010
In 2010 is ons leden bestand weer toegenomen, tot maar liefst 782. Het getal van 1000 komt
langzaam in zicht.
In 2010 is voor het eerst een wedstrijdprogramma gevist met de HSV de Voorn, HSV de Deinende
dobber en HSV Ons Genoegen. Er zijn 11 wedstrijden gevist, waarvan 7 competitiewedstrijden in een
A en een B poule. Winnaar van de A poule is geworden J. de Vries. De winnaar van de B poule was
J.R. de Boer.
De dagtocht vlees en snertwedstrijd is dit jaar bij Lemmer en Sloten gevist. Winnaar is geworden van
Assen met 24160 gr. De grootste vis werd gevangen door J.R. den Boer en was 48 cm.
Onder leiding van Jan de Bruin en met medewerking van enkele bestuursleden zijn dit jaar de Friese
jeugdkampioenschappen gevist bij Ungabuurt. Onze Harlinger favoriet Adriaan de Boer wist zich
weer goed te klasseren De catering werd door de Spil verzorgd, waar ook de prijsuitreiking plaats
vond.
Ook de tweede regio wedstrijd werd deze keer bij Ungabuurt gevist, met catering en prijsuitreiking in
de Spil. Hier heeft Adriaan de Boer senior zich laten gelden.
Dit jaar hebben Rob den Boer en enkele commissieleden met succes een cursus feedervissen
georganiseerd. Deze was zeer interessant, wij hebben veel geleerd.
Door een meningsverschil tussen het bestuur en de jeugdcommissie over het te voeren beleid en
verantwoording worden de Visdiefjes helaas niet meer als jeugdafdeling van de Voorn gekenmerkt
en gaan derhalve als zelfstandig verder.
Een delegatie van het bestuur heeft de vergadering inrichtingsplan regio Westergo bezocht. Daar is
de toezegging gedaan ons te informeren zodra de plannen concreet worden, om mede onze wensen
te bespreken.
Het tuinbouw project bij Sexbierum is voorlopig van de baan. Bij voortzetting hiervan zal contact met
ons worden opgenomen.
De vergadering over het herinrichtingsplan van het van Harinxmakanaal heeft er in geresulteerd dat
Johan Sikken (commissie water‐ en visstandbeheer van de federatie) met een delegatie van het
bestuur de situatie heeft bekeken en heeft geconstateerd dat een groot deel van de oever al is
voorzien van stortsteen. Op enkele locaties kunnen nog gaaskorven worden geplaatst. Bij een
toekomstige renovatie van de oever bij Ungabuurt zal de federatie ijveren voor het plaatsen van 50
gaaskorven.
Tevens hebben wij met Johan Sikken de oevers van de Franekervaart bekeken. Op enkele plaatsen
zouden voorzieningen voor sportvissers gemaakt kunnen worden, o.a. meer parkeergelegenheid.
Voor het plaatsen van een trailerhelling zag Johan geen noodzaak en de federatie zal daar dan ook
niet direct in bijdragen.
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