Jaarverslag HSV de Voorn 2006
In 2006 waren er 584 volwassen leden, 20 jeugdleden en 15 leden van Het Visdiefje.
Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd een gezamenlijk wedstrijdprogramma gevist met HSV
de Deinende Dobber. Hoewel de deelname nog steeds iets terugloopt was het programma op zich
geslaagd. Algeheel kampioen over alle wedstrijden van het Bildts kampioenschap werd Frans
Temme.
Voor de volwassenen waren de volgende wedstrijden georganiseerd: 4 wedstrijden op gewicht
(Bilds kampioenschap), 4 puntenwedstrijden, 2 roofvistochten, een dagtocht-vlees-snertwedstrijd, 5
winterwedstrijden, een gezamenlijke wedstrijd met HSV het Baarsje, een besturenwedstrijd met
HSV Op Lok Ut, een baarzenwedstrijd, een nachtwedstrijd en 2 regiowedstrijden. Tijdens de
Visserijdagen is er in Harlingen een jeugdwedstrijd georganiseerd. De Visdiefjes hebben 10
wedstrijden gevist, o.l.v. Tiny Hooisma-Hut en Anne de Vries.
In verband met het 75-jarig jubileum van HSV de Voorn werd op 9 september een grote jubileumwedstrijd gehouden aan het Van Harinxmakanaal bij Dronrijp. Er waren 32 deelnemers. Winnaar
werd Jan Hoff. Na afloop was er voor alle deelnemende vissers een Chinese maaltijd in wokrestautant Sea Palace in Harlingen. De jubilerende vereniging werd in het zonnetje gezet door het bestuur
van HSV de Deinende Dobber en buurtvereniging Oosterparkwijk. Er was sprake van een geslaagde dag.
Drie vissertjes van HSV de Voorn hebben meegedaan aan de Friese kampioenschappen jeugd in de
Murk (Spoorsloot) te Leeuwarden. Martijn den Boer werd 14e, Tom den Boer werd 17e en Stefan
den Boer werd 4e en wist zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen die in de Workumer Trekvaart bij Parrega werden gehouden. Hier behaalde hij de 27e plaats.
Van de senioren hebben twee leden van HSV de Voorn (Rob den Boer en Martijn den Boer)
meegedaan aan de Friese kampioenschappen senioren aan de Helomavaart bij Munnikeburen onder
vreselijke weersomstandigheden. Zij eindigden onderin het klassement.
Het bestuur heeft in het kader van het Friese Meren Project een voorstel gedaan voor het toegankelijk maken van visplaatsen langs de N359, bij een parkeerplaats aan de Harlinger vaart. Het
onkruid staat er het hele jaar twee meter hoog. Het plan is in behandeling bij de federatie.
Inzake een project ter bestrijding van de rallyvisserij zou één van onze bestuursleden meerijden met
een politiefunctionaris en langs diverse visstekken rijden. In verband met overvloedige sneeuwval
is dit geannuleerd.
Tenslotte heeft het bestuur het afgelopen seizoen vier keer vergaderd. De wedstrijdcommissie heeft
drie keer vergaderd. Ook zijn er twee regiovergaderingen en twee ledenvergaderingen van de
federatie bezocht.
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