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Weer ledengroei voor Sportvisserij Fryslân
“Elts mei graachres fiskje“

Vorig jaar kon ik melden dat Sportvisserij Fryslân de grootste ledenwinst wist te behalen binnen Sportvisserij Nederland. Je zou zeggen “het houdt een keer op”, maar wederom hebben wij een forse ledenwinst
geboekt.
Begin 2012 stond de teller op ca 31.000 leden. Op dit moment, op basis van de verstrekking van de VISpas door de
Friese HSVn aan haar leden, staat het ledental van Sportvisserij Fryslân op 32.052 ; een respectabele ledengroei
van ruim 1000 sportvissers. Als wij op deze wijze doorgaan heb ik er alle vertrouwen in dat wij ook 2013 op een
zeer positieve wijze kunnen afsluiten.
Mijn dank gaat uit naar allen die hier aan hebben bijgedragen.

Nieuwe bestuursstructuur
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zich met velerlei zaken beziggehouden. Met name de pilot ‘nieuwe bestuursstructuur’ kwam veelvuldig aan de orde. Wij hopen als bestuur op de ledenvergadering van 2013 met een definitief
voorstel te komen voor deze nieuwe structuur. Tevens
komt met de voordracht van enkele portefeuillehouders
het bestuur weer op volle sterkte.
Ook het regelmatige overleg met ‘Wetterskip Fryslân’
heeft de nodige aandacht gevraagd, denk maar aan de
discussie rondom het actief biologisch beheer (ABB).
Gelukkig staat deze maatregel voorlopig in de ijskast.
Daarnaast hebben ook de overleggen met politie cq de
toezichtkringen en de natuurorganisaties de nodige
vruchten afgeworpen.
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Eveneens is er na jaren gesproken te hebben over een
portefeuille Zeevisserij, ook hier een invulling aan gegeven.

Visplan 2013
Moest ik vorig jaar hier nog de nodige problemen melden
in het overleg met de beroepsvissers om te komen tot
een gezamenlijk visplan, nu kunnen wij stellen dat onder
leiding van dhr. Teunis Piersma de gesprekken in de VBC
zeer voorspoedig zijn verlopen. Dit heeft geresulteerd in
een visplan waar alle partijen zich uitstekend in kunnen
vinden. Op vrijdag 1 maart is het Visplan Friese Boezem
2013 door de VBC-voorzitter Teunis Piersma uitgereikt aan
dhr. Johannes Kramer, Gedeputeerde Provincie Fryslân,
en Roel de Jong, bestuurder van Wetterskip Fryslân (zie
foto). Bij de uitreiking waren diverse genodigden vanuit
de sport- en beroepsvisserij aanwezig. Na het oﬃciële gedeelte, onder het genot van een hapje en drankje, was er
nog volop ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei (sport)viszaken. Een zeer geslaagde bijeenkomst in een goede sfeer. Ik hoop van ganser harte
dat wij de komende jaren in die zelfde prettige sfeer en
met wederzijds respect met elkaar om blijven gaan.

Vissteigers Hooivaart
In 2012 zijn wij samen met ‘Wetterskip Fryslân’ gestart
met de aanleg van 150 vissteigers aan de Hooivaart. Wij
hebben dit project in combinatie met het bestaande Oevers & Kade project van it Wetterskip kunnen realiseren.
Het resultaat mag er zijn; een prachtig traject waar wij
met zijn allen heel trots op mogen zijn. Hoewel de realisatie nog de nodige ‘voeten in aarde’ had zien de visplekken er zeer fraai en degelijk uit. Op het laatste moment is
nog besloten om stevig trappetjes aan te brengen zodat
er optimaal toegang is tot de steigers.
Alle hengelsportverenigingen in Fryslân, en wellicht ook
daarbuiten, kunnen daar op gepaste wijze gebruik van
maken.

luidde: “Elts mei graachres fiskje/een ieder mag graag vissen.
Everbody likes to fish; dit is de titel van een bekend Fries lied
en een veel gehoorde uitdrukking in onze Friese taal. Dit geeft
wel aan dat Fryslân een zeer sportvis vriendelijke provincie is
met meer dan 17.000 hectare aan water. Ook blijkt dit uit de
aanwezigheid van 33 Hengelsportverenigingen die alle aangesloten zijn bij Sportvisserij Fryslân en tezamen meer dan
32.000 leden vertegenwoordigen. Sportvisserij Fryslân en
HSV Leeuwarden waren daarom ook zeer vereerd en enthousiast toen het van Harinxmakanaal als locatie werd gekozen
voor her WK dames; een prachtige gelegenheid om aan iedereen te laten zien waarom ‘Elts graachres fiskje mei’. Deze
kans is ten volle benut wat wel blijkt uit de vele publiciteit en
belangstelling gedurende het WK. Sportvisserij Fryslân is zeer
tevreden en heel erg trots over het verloop van het WK en wil
een ieder bedanken voor de geweldige inzet.

WK Dames
In 2012 hebben wij in Fryslân, onder auspiciën van
Sportvisserij Nederland, het Wereldkampioenschap
wedstrijdvissen Dames mee mogen organiseren. Bij de
voorbereidingen en tijdens de wedstrijd aan het van Harinxmakanaal, onder Leeuwarden, zijn vele vrijwilligers uit
Fryslân betrokken geweest. Sportvisserij Fryslân en HSV
Leeuwarden hadden tevens een gezamenlijke stand aan
het WK parcours. Ook waren de gezamenlijke Jeugdcommissies zeer actief op het uiterst populaire Jeugdplein. Tijdens de prijsuitreiking werd ik door Sportvisserij Nederland en de Internationale bond de Fips/Cips uitgenodigd
om een korte toespraak te houden (zie foto), die als volgt

I would like tot thank you ladies for the wonderful promotion
of fishing in our beautiful Fryslân. I hope you’re an example
for many other women to find the way to the waterfront.”
Tot slot wil ik alle vrijwilligers binnen onze organisatie
dank zeggen voor al het werk dat zij weer verzet hebben. Samen met onze drie medewerkers ondersteunen
zij onze organisatie op een enthousiaste en professionele
manier.
Sake D van der Meer
Voorzitter Sportvisserij Fryslân.
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Commissie Voorlichting en Promotie

Opbouw van de Commissie

Activiteiten

De Commissie Voorlichting en Promotie is opgebouwd uit
een portefeuillehouder (voorzitter van de commissie en
lid van het Algemeen Bestuur), een tweetal commissieleden en een beleidsmedewerker van het kantoor.

De volgende activiteiten zijn de afgelopen periode uitgevoerd:
• 4x verschijnen ‘Fisk & Wetter’; het hengelsportblad van
Fryslân
• Organisatie ‘Efkes bijprate’ en presentatie eerste uitgave ‘Fisk & Wetter’.
• 2x Tekst en redactioneel Regio Editie van ‘Het Visblad’
• Netwerken door middel van ‘Fisk & Wetter.
• Mede organisatie WK Dames 19-26 aug
• Actualiseren en aanpassen website
• Promomateriaal verstrekken

Commissieleden
Gedurende 2012 bestond de commissie uit vier personen.
Portefeuillehouder: Haaye Hoekstra
Commissieleden:
Foeke Visser
Sander van der Meer
Beleidsmedewerker: Pyt Achenbach
Noot: Helaas heeft Haaye Hoekstra eind 2012 aangegeven
niet verder te willen in zijn rol als portefeuillehouder. Het jaar
is dan ook geëindigd met een vacature voor deze functie.
Gezien de gewijzigde bestuursstructuur beraadt het Kernbestuur zich op een volledig nieuwe structuur voor V&P in 2013.

Doel Commissie
Het promoten en stimuleren van de sportvisserij in Fryslân. Voorlichting geven in een zo’n breed mogelijke zin
voor een zo’n breed mogelijk publiek over de hengelsport in Fryslân.
Werken aan het creëren van draagvlak en aandacht van
de sportvisserij bij de politiek, betrokken ambtenaren en
branche organisaties.

6

Jaarverslag 2012 - Sportvisserij Fryslân

Website
De website is een uitstekend communicatiemiddel om
in contact te blijven met de sportvissers en de betrokken
bestuurders. Steeds meer informatie wordt alleen digitaal
beschikbaar gesteld of wordt alleen nog via het “Web”
opgezocht. Daarom is het van het grootste belang dat de
basisinformatie over Sportvissen gemakkelijk te vinden
is en actueel is. Hiertoe dient de website voortdurend bij
gehouden en geactualiseerd te worden. De bezoeken
aan onze website zijn nog steeds groeiende, in 2012 bezochten 23.545 unieke bezoekers www.visseninfriesland.
nl. Zij hebben tezamen ruim 37.667 maal de site bezocht
en daarbij meer dan 200.000 pagina’s bekeken. Het aantal
bezoekers is daarmee met ca 6% gestegen ten opzichte
van 2011.

Contact met de HSVn

Vrijwilligersdag

Via ‘Fisk & Wetter’ en de website worden de verenigingen
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen
de sportvisserij en specifiek binnen Fryslân. Veelal wordt
een rechtstreekse mail gezonden aan het centrale emailadres van de aangesloten HSV om hen te wijzen op het
nieuwsitem op de site.

De jaarlijkse vrijwilligersdag was oorspronkelijk gepland
op 13 november waarbij gekozen was om de Bildtse slag
te Sint Annaparochie te bezoeken om van daar uit op
verschillende locaties in het Bildt te vissen. Echter gezien
de geringe aanmeldingen heeft de dag geen doorgang
gevonden.

Daarnaast worden er, naast de ALV, twee voorzitters overleggen georganiseerd. Steeds meer HSVn nodigen een
afvaardiging van het AB/KB van Sportvisserij Fryslân uit
om aanwezig te zijn tijdens de ALV van de HSV. Dit heeft
een zeer positieve invloed op de relatie tussen de lokale
HSV en Sportvisserij Fryslân.

Wij hopen en rekenen in 2013 op meer deelnemers.

Hoogtepunt
Als promotioneel hoogtepunt voor de Friese sportvisserij
geldt het WK dames in de week 19 -26 augustus in het van
Harinxmakanaal te Leeuwarden. We kunnen terugkijken
op een zeer geslaagd en succesvol WK Dames wedstrijdvissen; heel veel bezoekers, een zeer spannende wedstrijd, terechte winnaars (zowel individueel als landen),
fantastische sfeer en dat alles onder goede weersomstandigheden. Kortom een promotie voor de hengelsport,
met name voor de dames maar tevens voor de hengelsportprovincie Fryslân.
Ondanks dat de commissie Voorlichting en Promotie maar
een klein aantal commissieleden kent, dient er gelet op
alle actiepunten en wensen toch regelmatig vergaderd te
worden. Ook heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden
met Sportvisserij Nederland, branche organisaties en bedrijven.
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Commissie Controle en Handhaving

Opbouw van Commissie
De commissie Controle en Handhaving is gekoppeld aan
de portefeuille Controle & Handhaving. De commissie is
opgebouwd uit een portefeuillehouder (voorzitter van
de commissie en lid van het AB Sportvisserij Fryslân), een
beleidsmedewerker van het kantoor en een aantal commissieleden.

en we willen hem bedanken voor zijn inzet. Rindert zal de
nieuwe commissie zeevisserij gaan oppakken. De commissie C&H heeft zich gedurende het jaar 2012 in gezet
voor de controle op de sportvisserij, beroepsvisserij (in
het kader van de bijvangstenregeling en pilot decentraal
aalbeheer) en het tegengaan van visstroperij.

Toezichtkring Natuurhandhaving
Commissieleden
Bij de start in 2012 bestond de commissie uit zeven
personen.
Portefeuillehouder: Rindert Procee
Beleidsmedewerker: Germ Zeephat
Commissieleden:
Wiebe Brander
Bert Veenma
Wouter de Jong
Sibo Dam
Richard Bonthuis
		

Doel commissie
Het verminderen van het aantal vissers zonder geldige
visdocumenten en het tegengaan van overtredingen van
de visserijwet en vergunningsvoorwaarden.
In de loop van het jaar 2012 is de portefeuille C&H overgedragen door Rindert Procee aan Rint Henstra. Rindert is
een lange periode portefeuillehouder geweest van C&H
8
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Voor de samenwerking met andere controlerende instanties heeft Sportvisserij Fryslân geparticipeerd in de toezichtkring natuurhandhaving waar de regio politie een
coördinerende functie heeft. De Federatiecontroleurs,
aangestuurd door de commissie C&H, kregen de gelegenheid binnen de toezichtkring natuurhandhaving visserijcontroles uit te voeren in samenwerking met de politie.
Naast de samenwerking met de toezichtkringen werd
vanuit de commissie een goed contact onderhouden met
personen uit het voormalige visstroperijteam in Fryslân.
Van de vier meldingen over stroperij die bij Sportvisserij
Fryslân zijn binnengekomen zijn hebben drie meldingen
geresulteerd in een aanhouding van een verdachte.

Borging groene handhaving Fryslân
In de loop van 2012 is er een werkgroep opgericht vanuit
het project van de Fyske Milieu Federatie (FMF) met als
doel de borging van de groene handhaving (toezichtskring) in Fryslân. De werkgroep is gestart aan het opstellen van een nieuw convenant om de toezichtkring in de

toekomst te kunnen continueren, ondanks de grote veranderingen in de handhavingsorganisaties. Daarnaast
wordt er gezocht naar een nog betere samenwerking en
afstemming van de verschillende partners.

Controle beroepsvisserij

Er zijn afgelopen jaar door de federatiecontroleurs 2.277
sportvissers gecontroleerd. Van deze 2.277 sportvissers
waren er 288 in overtreding op de vergunningsvoorwaarden. Zoals is af te lezen uit onderstaande grafiek was het
niet hebben van een VISpas de meest voorkomende overtreding.

Naast de controle op de sportvisserij en het tegengaan
van de stroperij zijn de BOA’s van Sportvisserij Fryslân ingezet voor de controles op de bijvangstenregeling Friese
boezem en voor het eerst ook op de pilot decentraal aalbeheer. De coördinatie van de controles vind plaats vanuit de VBC. In 2012 zijn totaal meer dan 100 controles op
de beroepsvisserij uitgevoerd.

Convenant HSV Leeuwarden
Er is in 2012 een pilot gestart met HSV Leeuwarden, waarin
de HSV een financiële bijdrage levert aan het intensiveren
van de controles door BOA’s binnen het werkgebied van
de vereniging. De eerste bevindingen zijn goed en naar
alle waarschijnlijkheid zal er een continuering plaatsvinden van de pilot. Om dit te bekrachtigen zal er begin 2013
een convenant worden opgesteld met alle afspraken

Figuur 1: Hoeveelheid controles door controleurs

Activiteiten
BOA’s
In het jaar 2012 Zijn Wouter de Jong en Wiebe Brander
gestopt als BOA. Ate de Boer is er bijgekomen als nieuwe
en professionele BOA. Vanaf april 2012 zijn Ate de Boer en
Jan Koning aangenomen om het hele controle apparaat
van de Sportvisserij structureel te kunnen versterken. Ate
voert hoofdzakelijk controles uit in het veld en Jan is de
coördinator van de BOA’s. Naast de functie als coördinator zal Jan de BOA bevoegdheden aanvragen en controles
uitvoeren in het veld.
Gedurende het jaar zijn er in 2012, 39 bekeuringen voor
de visserijwet uitgedeeld. Wegens de wisselingen in de
BOA’s is dit aantal lager uitgevallen dan in 2011.

Federatiecontroleurs

Figuur 2: Aangetroffen overtredingen door controleurs

Vergaderingen
Er is door de commissie vier keer vergaderd. Naast gesprekken over uit te voeren controles is gesproken over
BOA aanvragen, participatie in de toezichtkringen, nachtvisserij, visstroperij, etc.
Buiten de reguliere vergaderingen van de Commissie
Controle & Handhaving, heeft de commissie deelgenomen aan overleggen van de toezichtkringen in Fryslân en
andere handhavingbijeenkomsten in de provincie.

Na een aantal nieuwe aanmeldingen en een aantal gestopte controleurs is het aantal controleurs aan het eind
van 2012 23. Er is een afgeschermde controleurswebsite
opgezet vanuit Sportvisserij Fryslân. Hier kunnen alle controleurs met een persoonlijke inlognaam en wachtwoord
inloggen, om al de controles in te voeren. Zo kan er na
verloop van tijd gekeken worden waar de meeste overtredingen plaatsvinden en om welke overtredingen het
gaat. Hiernaast zijn een aantal uitkomsten weergegeven
van de controleur website in 2012. De controleurswebsite
is de afgelopen periode niet verder geoptimaliseerd. Na
verwachting komt er eind maart 2013 een nieuw en landelijk registratie systeem voor hengelsportcontroleurs.
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WedstrijdCommissie

Opbouw van Commissie
De Wedstrijdcommissie bestaat uit een portefeuillehouder (voorzitter van de commissie en lid van het AB Sportvisserij Fryslân), een beleidsmedewerker van het kantoor
en een aantal commissieleden.

Commissieleden
Bij de start van het seizoen 2012 bestond de commissie
uit zes personen.
Portefeuillehouder: Gooitzen Hager
Commissieleden:
Wietze de Haan, Henk Postema,
Rene Seefat, Jan van der Werf
en Peter Bodenstaff
Beleidsmedewerker: Pyt Achenbach

Hoofddoel commissie
Het promoten en stimuleren van de wedstrijdvisserij en
het organiseren van de Friese Kampioenschappen.

Activiteiten
Het was een zeer intensief jaar met diverse grote wedstrijden, met als uniek hoogtepunt het WK Dames in de week
19-26 augustus in het van Harinxmakanaal te Leeuwarden. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd en succesvol WK Dames wedstrijdvissen; heel veel bezoekers,
een zeer spannende wedstrijd, terechte winnaars (zowel
individueel als landen), fantastische sfeer en dat alles onder goede weersomstandigheden. Kortom een promotie
voor de hengelsport, met name voor de dames maar tevens voor de hengelsportprovincie Fryslân.

10
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Overige wedstrijden
NOK
Op 14 april vond het Noord Oostelijk Kampioenschap
plaats in het Beukerskanaal nabij Steenwijk. Rond de 170
deelnemers uit de Noordelijke provincies, waarvan 41 uit
Fryslân, hadden zich aangemeld voor deze wedstrijd. De
centrale organisatie was dit jaar in handen van Sportvisserij Oost Nederland.

Topcompetitie
Op 6 mei vond de opening van de Topcompetitie Feeder
in Fryslân plaats. De wedstrijd werd gevist in het PM Kanaal onder Kootstertille.

NK
Het NK individueel werd gevist op 1 september op de
steigers in het PM Kanaal te Kootstertille. Alle federatieve
kampioenen uit geheel Nederland waren aanwezig, in totaal 202 deelnemers.
Hoewel de centrale organisatie van bovengenoemde
wedstrijden bij Sportvisserij Nederland ligt is de wedstrijdcommissie van Sportvisserij Fryslân en al haar vrijwilligers natuurlijk nauw betrokken bij de organisatie en alle
werkzaamheden die daaraan annex zijn.

Friese kampioenschappen/selectiewedstrijden 2012
Zoals ieder jaar werden de FKs in de verschillende categorieën 55+, Individueel, Korps en Junioren georganiseerd. Dit jaar stagneerde de lichte stijging in het aantal
deelnemers ten opzichte van voorafgaande jaren. Wellicht dat we aan de top zitten bij met name de volwassen
deelnemers. De betrokkenheid en enthousiasme onder
de deelnemers en vrijwilligers bleef zoals gewoonlijk onverminderd hoog.

Kampioenengalerij 2012
We blikken hier terug op de Friese Kampioenen
van het seizoen 2012.

Individueel senioren & Korps
Datum: 19 mei Locatie: Workumer Trekvaart, Parregea
Het was een prachtig
mooi gezicht aan de
Workumer Trekvaart;
150 zeer geconcentreerde wedstrijdvissers die probeerden
een vis te verschalken
onder het toeziende
oog van bijna 100
passerende kano’s die
deelnamen aan de Elfstedentocht. Na afloop van de wedstrijd
werd er door de 150 deelnemers in totaal bijna 265 kg aan vis
ter weging aangeboden.
De Fries Kampioen, Klaas Hoen van HSV Heerenveen, had daarvan 12,5 kg in zijn net. De nummer 2 Rein Tibbesma (eveneens
HSV Heerenveen) had een dikke 9 kg en de nummer 3 Bauke
Westra (HSV de Rietvoorn, Kootstertille) bijna 7 kg.

Jeugd
Datum: 2 juni Locatie: van Harinxmakanaal, Leeuwarden
Op het zelfde traject waar op 25 & 26 augustus het WK Dames
plaatsvond heeft de Friese jeugd het FK gevist. Alle 27 deelnemers hebben vis gevangen en hadden een uitstekende en vlekkeloze visdag.
Er waren dit jaar 27 deelnemers in drie categorieën:
Bij de oudste jeugd (cat. A = 17-21 jaar) waren er 7 deelnemers
waarbij Pieter Hoekstra van HSV de Rietvoorn uit Kootstertille
met ruim 4 kilo de nieuwe Fries Kampioen is. Gevolgd door
Bernd Bove en Ramon Ansing (beide HSV de Rietvoorn)
In de B categorie ( 13-16 jaar) was het Ate Fokkens (HSV de
Snoek, Wolvega) met bijna een kilo aan vis die het kampioensbord kreeg uitgereikt door Simon Scheltinga (voorzitter van
HSV Leeuwarden). Hier werd Pascal Ruardy, tevens van HSV de
Snoek, tweede en Heerco van der Veen van HSV it Stikelbearske
Wijnjewoude derde.
Bij de jongste jeugd ( categorie C= 9 -12 jaar) wist Marck de Boer
van HSV de Voorn, Harlingen maar liefst 1367 gram vis te vangen en werd daarmee Fries Kampioen. Tweede was Max Hofstra
(HSV Utingeradeel, Akkrum) die 100 gram minder had gevangen. Franke Postma van it Stikelbearske werd hier derde.

Foto: FK Kampioenen: vlnr achter: Rein Tibbesma, Klaas Hoen,
Bauke Westra. Voor; Koert Schokker en Jaroen Hoogeveen.

Korps
Het winnende korps
was van HSV Heerenveen/HSC Arnold en
wist meer dan 33 kg te
vangen. HSV de Rietvoorn,
Kootstertille
werd 2e met ruim 14 kg
en de Oanslach uit Harkema werd 3e met een
kleine 14 kg.
FK Korps; HSV Heerenveen: vlnr Achter: Koert Schokker, Arnold Bilijam, Jan van der Weide. Voor; Jaroen Hoogeveen en Rein Tibbesma

Feederen
Datum: 16 juni Locatie: Blauforlaet/Reahel
Tijdens de wedstrijd
werd er door de 84
deelnemers in totaal bijna 157 kg vis
gevangen. De Fries
Kampioen,
Richard Fraiquin van
HSV de Rietvoorn
Kootstertille, had
daarvan ruim 10 kg in zijn net. De nummer 2, Dave Martens van
HSV Heerenveen had bijna 8 kg en de nummer 3 Henk Mulder
van HSV de Oanslach wist een dikke 6 kg te vangen.
De Prijswinnaars: vlnr wethouder van der Veen, Dave Martens,
Richard Fraiquin en Henk Mulder.

Op de bovenstaande foto ziet u de trotse Friese Kampioenen.
Vlnr: Ate Fokkens, Marck de Boer en Pieter Hoekstra.

55 +
Datum: 8 mei & 26 juni
Locatie: Heerenveens
kanaal & PM Kan Kootstertille
Na de twee wedstrijden
eindigde Jan Zeephat op
de derde plaats met een
totaal gewicht van 6034
gr. Als tweede eindigde
Piet Alberts, HSV Opsterland, met een totaal score van 6 punten.
Rob de Regt, HSV Voorwaarts Drachten, wist uiteindelijk als eerste te eindigen door in de eerste wedstrijd 1 punt te behalen
en tijdens de tweede wedstrijd 5 pnt. Aangezien zijn totaal gewicht (3508 gr) hoger was dan Piet Alberts (2425 gr) mag Rob de
Regt zich dit seizoen Fries Kampioen noemen.
Op de foto ziet u de kampioenen vlnr Piet Alberts, Rob de Regt en
Jan Zeephat.
Jaarverslag 2012 - Sportvisserij Fryslân
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Commissie Water en Visstandbeheer

Opbouw van Commissie

Doel commissie

De commissie water- en visstandbeheer (CWV) is gekoppeld aan de portefeuille water- en visstandbeheer.
De commissie is opgebouwd uit een portefeuillehouder
(voorzitter van de commissie en lid van het AB van Sportvisserij Fryslân), een beleidsmedewerker van het kantoor
en een aantal commissieleden.

Een goede toegankelijkheid aan en op het water voor de
sportvisserij. Een goede gevarieerde en duurzame visstand in de Friese wateren.

Commissieleden
Bij de start in 2012 bestond de commissie uit 3 personen.
Portefeuillehouder: Rint Henstra
Beleidsmedewerker: Germ Zeephat
Commissieleden:
Harry Lafleur
Begin 2012 heeft Rint Henstra wegens het stoppen van
Geertje Veenstra, de functie portefeuillehouder CWV van
Sportvisserij Fryslân over genomen. Vrij snel na de start in
2012 werd de commissie uitgebreid met Arjen Antonisse,
Sieds Leijstra en Leo van der Meer. In de loop van 2012
ontstond er een vacature op de portefeuille Controle en
Handhaving die al snel werd opgevuld door Rint Henstra.
Kort na de overdracht van de portefeuilles is Sieds Leijstra
bereid gevonden de portefeuille CWV op zich te nemen.
Gedurende een inwerk periode ondersteund Sjors Hempenius, Sieds Leijstra met de functie als portefeuillehouder wegens zijn ervaringen op deze functie. 			
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De commissie heeft zich gedurende het jaar 2012 ingezet
voor het aanleggen van vissteigers en trailerhellingen. Er
zijn veel inspanningen geweest om de commissie weer
op volle sterkte te kunnen laten draaien. Om de (spiegel)
karperstand in stand te houden zijn er subsidies verleend
aan hengelsportverenigingen en de KSN regio Fryslân
voor de uitzet van spiegelkarper. Net als in 2011 was er
een beschikbaar budget van € 8.000,-. Op dit budget is
een beroep gedaan door HSV De Deinende Dobber, HSV
Heerenveen, HSV Idaarderadeel, HSV Leeuwarden, HSV
W.S.V.C. Workum en de KSN regio Fryslân. Tevens is er diverse keren overlegd met instanties als gemeenten, waterschap, natuurorganisaties en provincie.

Activiteiten
Gerealiseerde voorzieningen
20 Visplaatsen Koudumer Var
In de loop van 2012 zijn binnen het oever- en kaden project van Wetterskip Fryslân een 20tal visplaatsen aangelegd in het Koudumer Var (foto 1). De HSV te Workum en
Balk, hebben naast Sportvisserij Fryslân hierin financieel
bijgedragen.

In 2012 opgestarte/lopende projecten
Invalidesteiger en trailerhelling Workum
Er is in dit project enige vertraging opgetreden wegens
de looptijd van het Masterplan. Er zal gedurende 2013
alsnog tijd geïnvesteerd worden dit project af te kunnen
handelen.
150 visplaatsen Hooivaart
Gedurende 2012 is Wetterskip Fryslân begonnen met de
aanleg van de 150 visplaatsen in de Hooivaart. Naast de
steigers was het noodzakelijk ook trapelementen (foto 2)
aan te brengen wegens mogelijke schade aan de oevers
en kade. Naar verwachting wordt het project eind maart
2013 opgeleverd.
Visplaatsen Westerein
Op initiatief van de HSV de Westerein (ondervereniging
van HSV Leeuwarden) zijn er gesprekken met de gemeente gepland voor het plaatsen van een aantal visplaatsen
in de Zwemmer nabij Zwaagwesteinde (De Westerein).
De benodigde vergunningen zijn in 2012 aangevraagd en
naar verwachting kan in 2013 gestart worden met de realisatie. Naast de visplaatsen wordt er een parkeerterrein
aangelegd.
Inrichting vijver Noordwolde
Op verzoek van HSV de Makreel te Noordwolde wordt ondersteuning geboden in het opnieuw inrichten van een
belangrijke vijver/plas. De gemeente zal hier werkzaamheden uitvoeren. Naar verwachting vinden de baggerwerkzaamheden begin 2013 plaats.
Visplaatsen Burgum
In 2012 zijn de contacten en overleggen gestart over de
mogelijkheid een aantal visplaatsen te realiseren binnen het project “waterfront Burgum”. Het waterfront is
een groot project wat aanhaakt bij de centrale as. In het
project wordt een groot deel rondom het P.M. kanaal te
Burgum aangepakt en zijn er mogelijkheden voor recreatieve initiatieven, waaronder voorzieningen voor de
sportvisserij.
Trailerhelling Ter Idzard
In 2012 is een aanvraag binnengekomen van HSV de
Snoek te Wolvega voor het opknappen van een bestaande trailerhelling gelegen bij Ter Idzard aan de Tjonger. In
2013 zal de opgeknapte trailerhelling gerealiseerd worden indien mogelijk.
Visserijvoorzieningen Gaastmeer e.o.
Sportvisserij Fryslân is betrokken bij het oevers- en kadenproject “Gaastmeer e.o.” van Wetterskip Fryslân. Er
zijn gedurende het jaar 2012 een aantal veldbezoeken
geweest en overleggen met zowel Wetterskip Fryslân als
de gemeente Súdwest Fryslân. Er wordt ingezet op een

aantal recreatieve voorzieningen aan de noordzijde van
de oudegaaster brekken en het optimaliseren van de trailerhelling te Oudega. Indien de mogelijkheid zich nog
voordoet zal er nog ingezet worden op een trailerhelling
in Gaastmeer.
Visplaatsen Surhuisterveen
Vanuit de gemeente en de Friese Poort is het initiatief opgestart voor het aanleggen van een aantal vissteigers in
de Feansterfeart te Surhuisterveen. HSV Surhuisterveen
is bij de planvorming betrokken en vanuit Sportvisserij
Fryslân wordt het project waar mogelijk ondersteund. De
aanleg van de visplaatsen is een leerproject voor de studenten van de Friese Poort.
Visplaatsen Swadde
Er is een verzoek ingediend bij Sportvisserij Fryslân vanuit
de gemeente Achtkarspelen voor een financiële bijdrage
in het realiseren van voorzieningen in de Swadde. De
commissie zal hier een uitspraak over doen zodat in 2013
overgegaan kan worden tot realisatie van de voorzieningen (of een deel daar van).

Vergaderingen
Er is door de commissie in 2012 vier keer vergaderd. Naast
gesprekken over te realiseren voorzieningen zijn behandeld; monitoringen, aanvragen van en opzetten nieuwe
voorzieningen. Daar waar nodig zijn bijeenkomsten en
vergaderingen bijgewoond met organisaties waarbij de
belangen van de sportvisserij in meer of mindere mate
aan de orde kwamen. Er zijn diverse keren externe contacten geweest met de commissie en organisaties als
Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân.
Jaarverslag 2012 - Sportvisserij Fryslân
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Jeugdcommissie

Opbouw van Commissie
De Jeugdcommissie bestaat uit een portefeuillehouder
(voorzitter van de commissie en lid van het Algemeen
Bestuur), een aantal commissieleden en een beleidsmedewerker van het kantoor.

Commissieleden
In 2012 bestond de commissie uit 5 personen.
Interim Portefeuillehouder: Sjouke Jelmer Land
Commissieleden:

Wietze de Haan
Peter Bodenstaff
Jan vd Werf

Vertegenwoordigend
vanuit het Kernbestuur:

Sjors Hempenius

Beleidsmedewerker:

Pyt Achenbach

Hoofddoel commissie
Het promoten en stimuleren van de sportvisserij voor de
jeugd. Het ondersteunen van de jeugdactiviteiten van de
aangesloten hengelsportverenigingen.

Activiteiten
Het jaar 2012 werd beschouwd als een overgangsjaar. Gezien de bestuurlijke perikelen vanuit 2011 zijn er weinig
nieuwe activiteiten ontplooid. Als volledig nieuwe ‘bestuurder’ heeft Sjouke Jelmer Land zich opgeworpen als
nieuwe portefeuillehouder en hij heeft 2012 als een leerjaar beschouwd. Ook al door zijn half jaar verblijf in het
buitenland (Zweden).
Wederom is de JC gevraagd door de plaatselijke HSV om
te ondersteunen bij Spel-doe-en visdagen zoals in Lollum
(HSV Ons Genoegen, Makkum) en Dokkum. Tevens is er
bij verschillende jeugdactiviteiten hengelsportmateriaal
beschikbaar gesteld en promotiemateriaal uitgereikt.

Vislessen
Ook in 2012 zijn er weer vele vislessen gegeven.
In totaal zijn er 48 vislessen geadministreerd. Hierbij zijn
ca. 800 kinderen betrokken.
Met name vismeester Peter Bodenstaff heeft ook dit jaar
weer vele scholen bezocht. Na een dagdeel theorie worden de vislessen afgesloten met een heerlijk verblijf langs
de waterkant om samen te vissen.
Vismeesters Rene Seefat is vooral in zijn eigen regio ZuidOost Fryslân actief.
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In de loop van 2012 zijn er twee vismeesters bij gekomen
via de gerichte cursus van Sportvisserij Nederland, te weten Jan Rozenberg en Jan van der Werf. Zij vormen een
prima ondersteuning en zullen hun werkzaamheden geleidelijk gaan uitbreiden.
De vismeesters vormen de professionele basis van de
jeugdactiviteiten in Fryslân.

Vergaderingen
Buiten de vele vergaderingen van de Jeugdcommissie
hebben afgevaardigden van de commissie deelgenomen
aan overleggen met Sportvisserij Nederland en verschillende hengelsportverenigingen.
Gezien de opgedane ervaring en de enthousiaste inzet
van de huidige commissie is er veel vertrouwen om in
2013 het jeugdwerk weer actief op te pakken.
Naast de vislessen zal de jeugdcommissie zich voornamelijk gaan richten op enkele specifieke onderdelen van de
sportvisserij te weten karpervissen en roofvissen. Hiervoor zal intensief contact worden gezocht met de afdelingen in Fryslân van de Karperstudiegroep en de Snoekstudiegroep om vervolgens gezamenlijk activiteiten te
ondernemen. Veelal zal dit geïnitieerd moeten worden
door een bij Sportvisserij Fryslân aangesloten hengelsportvereniging.

Jaarverslag 2012 - Sportvisserij Fryslân

15

Ledental Sportvisserij Fryslân 2012*
HSV Naam

plaats

senior

jeugdlid

Totaal

Leeuwarden

Leeuwarden

7313

200

7513

Voorwaarts

Drachten

3695

213

3908

Heerenveen e.o.

Heerenveen

2052

101

2153

Surhuisterveen

Surhuisterveen

1485

24

1509

De Deinende Dobber

St. Annaparochie

1401

47

1448

De Baars

Sneek

1237

69

1306

De Snoek

Wolvega

1130

63

1193

De Vriendschap

Sneek

957

121

1078

Idaarderadeel

Grou

923

65

988

De Voorn

Harlingen

835

47

882

De Bears

Balk

805

36

841

Ons Genoegen

Makkum

792

49

841

Joure

Joure

723

55

778

Lemmer e.o.

Lemmer

702

50

752

It Snoerke

Bergum

681

22

703

De Rietvoorn

Kootstertille

678

23

701

De Reafin

Appelscha

653

8

661

Het Baarsje

Harlingen

515

21

536

Opsterland

Gorredijk

410

7

417

Uitingeradeel

Akkrum

388

10

398

De Oanslach

Harkema

394

0

394

De Kleine Dobber

Donkerbroek

365

27

392

WSVC

Workum

356

34

390

It Stikebearske

Wijnjewoude

359

19

378

De Makreel

Noordwolde

308

0

308

Op Lok Ut

Metslawier

263

12

275

De Roodvin

Jubbega

235

5

240

Ons Genoegen

Oosterwolde

236

3

239

Ons Genoegen

St. Nicolaasga

182

16

198

Buitenpost e.o.

Buitenpost

168

13

181

De Tjonger

Makkinga

165

1

166

De Grote Veenpolder

Kuinre

132

12

144

De Rietvoorn

Oldeberkoop

138

3

141

Totaal

30.676

1.376

32.052

* overgenomen uit jaarafrekening SVN 2012
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