
Jaarverslag 2014 
Sportvisserij Fryslân



Inhoudsopgave

Van de voorzitter 4
Weer ledengroei in 2014

Commissie Controle en Handhaving 6

Commissie Water en Visstandbeheer 8

Visstandbeheerscommissie (VBC) Friese boezem  10

Jeugdcommissie 12

Wedstrijd Commissie 13

Kampioenengalerij 2014 14

Commissie Zeevissen 16

Ledental Sportvisserij Fryslân 2014 17

Colofon

Redactie
Sportvisserij Fryslân

Fotografie
Sportvisserij Fryslân

Vormgeving
Eos Multimedia - Burgum

Uitgave van:
Sportvisserij Fryslân

Bij de voorpagina
Samen met Staatsbosbeheer is er een zeer fraai Infobord samengesteld dat geplaatst is 
nabij de sportvisplas de Zestien Roeden, tussen de Knipe en Langezwaag (zie foto pag 3). 
Dit bord is op vrijdagmiddag, 12 september, door mvr. Ans van Wijk districtshoofd Staats-
bosbeheer Fryslân en dhr Sake van der Meer, voorzitter Sportvisserij Fryslân onthuld in 
aanwezigheid van genodigden.
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watertypen in de provincie. Om alle gegevens te verzamelen 
is er een actieve rol voor vrijwilligers die met hengel, schep-
net, snorkel, zaklamp, of duikfl essen achter de vissen aan 
gaan. De Fiskatlas is een prachtig boekwerk geworden met 
veel informatie.

Lauwersmeer
Ook zijn er weer diverse controles uitgevoerd in 2014 w.o. een 
grote provinciale controle. Op deze dag zijn ca. 200 sportvis-
sers gecontroleerd en moesten er helaas ook enkele proces 
verbalen worden uitgeschreven. Aan deze controles namen 
ook de BOA’s en de controleurs van Sportvisserij Fryslân deel. 
Daarnaast zijn de opsporingsambtenaren van de partneror-
ganisaties en de Politie Noord Nederland, It Fryske Gea en de 
Fumo ingezet. De controles werden vanaf de waterkant met 
auto’s en vanaf het water met boten uitgevoerd in het ge-
bied Lauwersmeer tot Lemmer en Oosterwolde tot het Bildt.
De problematiek rondom de visserij op het Lauwersmeer 
baart ons zorgen. Naar aanleiding van diverse alarmerende 
signalen uit de sportvisserij hebben de federatie Gronin-
gen/Drenthe en Sportvisserij Fryslân overleg gevoerd over 
de toekomst van zowel de sport als de beroepsvisserij op 
het Lauwersmeer. In een gezamenlijk brief hebben wij, als 
visrechthebbenden, richting ministerie aangedrongen op 
een overleg om te komen tot een oplossing. Aangezien de 
beantwoording van het ministerie maar niet kwam hebben 
wij vervolgens in de persoon van Luts Jacobi, PvdA kamer-
lid, schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris. De 
beantwoording daarvan roept bij ons wederom veel vragen 
op en derhalve zullen er vervolg overleggen plaats vinden 
met o.a. Sportvisserij Nederland en Groningen/Drenthe om 

te komen tot een goede strategie. Gezien de onrust binnen 
de sportvissers op het Lauwersmeer  zullen wij als belangen-
behartiger ons kritisch blijven opstellen richting ministerie 
en politiek.

Tot slot wil ik mijn medebestuurders en alle andere vrijwil-
ligers die binnen onze organisatie actief zijn dank zeggen 
voor hun fantastische inzet. Samen met onze drie medewer-
kers op kantoor en de twee Boa’s vormen zij het ‘kloppende 
hart’ van onze organisatie. Er wordt nogal wat van een vrij-
willigers gevraagd en wij mogen trots zijn op hun aansteke-
lijk enthousiasme.
Mede daardoor blijf ik vol vertrouwen in de toekomst van 
Sportvisserij Fryslân.

Sake D. van der Meer
Voorzitter Sportvisserij Fryslân.

Waar ik mij in 2013 nog zorgen maakte over invulling van ons 
bestuur, gezien de 3 vacatures en de vele werkzaamheden, 
is ons bestuur ondertussen versterkt met de heren Obe Veld-
man en Bart van Someren. Hiermee kan het bestuur zich vol-
ledig richten op de nieuwe bestuursstructuur en de nieuwe 
beleidsplannen van zowel Sportvisserij Fryslân als wel Sport-
visserij Nederland. Op dit moment hebben wij nog een va-
cature binnen ons bestuur en wel de portefeuille C&H die nu 
door onze secretaris Harrie Holtman word bemand. 
Ten aanzien van onze wedstrijdvissers die namens Sportvis-
serij afgevaardigd werden naar de diverse Nationale kampi-
oenschappen kunnen wij, met twee keer een 2e plek van he-
ren Henk Mulder en Fokke Visser, terugzien op een geslaagd 
NK. Ook heeft Sportvisserij Fryslân voor het eerst een Fries 
Kampioenschap Kustvissen georganiseerd langs de zeedijk 
van Roptazijl. Een prachtig evenement met ook enkele deel-
nemers van buiten de provincie.

Sportvisplas
Vele werkzaamheden zijn er uitgevoerd bij de voormalige 
zandwinput Zestien Roeden nabij de Knipe om deze sport-
visplas beter toegankelijk te maken voor de sportvisserij. De 
sportvisplas is in eigendom van Sportvisserij Fryslân en is 
zeer in trek bij de recreatieve sportvisser. Ter opluistering is 
er een zeer fraai infobord samengesteld dat nabij het viswa-
ter is geplaatst. Tijdens de feestelijke opening van de Zestien 

Roeden is het bord door het districtshoofd van Staatsbosbe-
heer en ondergetekende onthuld in aanwezigheid van ge-
nodigden (zie foto).

In 2014 heeft  Vis TV in Fryslân opnames gemaakt waarbij 
aandacht is geweest voor het gezamenlijke project met Wet-
terskip Fryslân in het kader van het oever en kaden project 
langs de Heafeart en de realisatie van de 130 vissteigers. 
Voor die gelegenheid waren er een aantal wedstrijdvissers 
aan het proefvissen vanaf de nieuwe steigers. De realisatie 
van dit project is voor Fryslân weer een welkome aanvulling 
op de toegankelijkheid van onze natuurvriendelijke oevers. 
Daarnaast hebben de Gemeente Súdwest Fryslân, HSV Ons 
Genoegen te Makkum en Sportvisserij Fryslân samen een 
trailerhelling gerealiseerd in het van Panhuyskanaal aan de 
Meerswal bij de brug over het van Panhuyskanaal. Naast de 
al eerder genoemde partijen heeft ook Sportvisserij Neder-
land hier aan bijgedragen.

FiskAtlas
Al een hele lange periode is er in samenwerking met ver-
schillende partners gewerkt aan een visatlas voor Fryslân; 
de Fiskatlas Fryslân. De presentatie van de Fisk Atlas heeft 
begin 2015 plaatsgevonden. In de atlas staat de verspreiding 
en ecologie van vissen centraal. Daarnaast is er ook aandacht 
besteed aan andere onderwerpen, zoals de sportvisserij en 

Van de voorzitter  
Weer ledengroei in 2014

Het ledental van de sportvisserij groeit gestaag door. Voor Fryslân was dit in 2014 meer dan 4%  ( van 33.432 naar 
34.951 leden) waarmee Sportvisserij Fryslân procentueel de grootste groei onder de bij Sportvisserij Nederland 
aangesloten federaties kon vaststellen. Een resultaat waarop  Sportvisserij Fryslân en de 33 aangesloten hengel-
sportverenigingen zeer trots  mogen zijn.

De Frijwilligersdei 2014



met de controles op de Pilot decentraal aalbeheer. Dit aantal 
valt lager uit wegens het niet deelnemen van één beroepsvis-
ser aan de jaarlijkse bijvangstenregeling. Er zijn controles uitge-
voerd op zowel de SMS berichten die verstuurd zijn als op het 
wel of niet uitvaren van vissers (verassingscontroles). In 2014 is 
er bij twee vissers een overtreding geconstateerd op de bijvang-
stenregeling. Van beide overtredingen is een gedetailleerd ver-
slag gemaakt en worden de betreff ende vissers gehoord door 
de sanctie commissie begin 2015. De sanctie commissie zal een 
uitspraak doen waarbij de vissers niet in beroep kunnen gaan. 

Naast de reguliere controles op de beroepsvisserij op het bin-
nenwater van Fryslân, zijn ook de beroepsvissers op het Lau-
wersmeer onderhevig geweest aan controle. Beide visserijbe-
drijven zijn een aantal keren aan een steekproef onderworpen, 
maar zijn geen onjuistheden waargenomen.

Projecten
Gedurende 2014 zijn er vier controle-projecten georganiseerd 
vanuit de commissie C&H van Sportvisserij Fryslân. In deze pro-
jecten werd samengewerkt met diverse partners in de handha-
ving, waaronder eigen controleurs en BOA’s, politie, FUMO, enz. 
Tijdens de projecten zijn provinciaal breed controle teams inge-
zet en is extra aandacht besteed aan meldingen uit bepaalde re-
gio’s. De projecten hebben plaatsgevonden op 12 april, 31 mei, 
9 augustus en 8 oktober. De projecten zijn een positieve impuls 
gebleken voor de samenwerking, zowel intern als extern in de 
handhaving in het buitengebied van Fryslân, terwijl de eff ecti-
viteit behoorlijk was.

Activiteiten

BOA’s
In het jaar 2014 waren er 5 BOA’s actief voor Sportvisserij Frys-
lân. Van de 5 BOA’s van Sportvisserij Fryslân zijn er twee BOA’s 
in deeltijd in dienst (20 uren per week) die prioriteit geven aan 
de controles van de beroepsvissers zoals hiervoor omschreven. 
Totaal zijn er door de BOA’s van Sportvisserij Fryslân in 2014 128 
PV’s uitgedeeld, terwijl door de BOA’s in 2014 2162 vissers zijn 
gecontroleerd. 

Federatiecontroleurs
Na een aantal nieuwe aanmeldingen en een aantal gestopte 
controleurs is het aantal controleurs aan het eind van 2014 
uitgekomen op 14. Begin 2013 is er een landelijke website be-
schikbaar gekomen, waarop de controleurs hun mutaties kun-
nen invoeren. Sportvisserij Nederland heeft deze registratie site 
gefaciliteerd en zo kan er een landelijk beeld worden gevormd 
van hetgeen de controleurs doen en waar welke overtredingen 
worden geconstateerd. Via de registratiewebsite zijn de uitge-
voerde controles inzichtelijk voor zowel de controleur zelf, de 
federatie als Sportvisserij Nederland. De onderstaande getallen 
zijn afkomstig uit het nieuwe registratiesysteem. In 2014 is veel 
aandacht besteed vanuit Sportvisserij Fryslân aan de contro-
leurs voor het juist registreren van de controles. 

Er zijn afgelopen jaar door de federatiecontroleurs 860 sportvis-
sers gecontroleerd. Van de 860 gecontroleerde vissers waren er 
139 in overtreding, waarbij de voornaamste overtreding was het 
niet hebben van een schriftelijke toestemming (VISpas).    

Vergaderingen
Er is door de commissie drie 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, zijn is er een controleursbijeenkomst georgani-
seerd en zijn er diverse interne overleggen geweest in diverse 
gremia. Extern heeft de commissie deelgenomen aan overleg-
gen van de toezichtkringen in Fryslân en andere handhavingbij-
eenkomsten in de provincie.

Conclusie
Belangrijke conclusie is dat uitvoering van het Jaarplan in 2014 
een grote sprong heeft laten zien in de uitvoering van het aan-
tal controles. Voorts is gebleken dat intensieve controle nodig 
is.  Naast de interne controle-activiteiten kunnen we ons geluk-
kig prijzen dat vanuit de Toezichtskringen Natuurhandhaving 
in samenwerking met de aangesloten partners eff ectief wordt 
samengewerkt op het gebied van de Visserijwet. Het blijkt in 
de praktijk nodig te zijn dat gestructureerd preventief toezicht 
wordt gehouden op naleving van Wet- en regelgeving. Dit blijkt 
ook wel uit het fors aantal PV’s die door de BOA’s in 2014 zijn 
uitgeschreven (128 PV’s). De commissie C&H zal zich dan ook in 
het belang van de georganiseerde sportvisserij blijven inspan-
nen voor de controle & handhaving in Fryslan in 2015.

Opbouw van Commissie
De commissie Controle en Handhaving is gekoppeld aan de por-
tefeuille Controle & Handhaving. De commissie is opgebouwd 
uit een portefeuillehouder (voorzitter van de commissie), een 
beleidsmedewerker van het kantoor en een aantal commissie-
leden.

Commissieleden
Bij de start in 2014 bestond de commissie uit vijf personen.

Portefeuillehouder:   Harrie Holtman
Beleidsmedewerker:   Germ Zeephat
BOA coördinator:   Jan Koning
Controleur coördinator:  Piet Roedema 
Coördinator TZK:  Sibo Dam 

Doel Commissie
Het verminderen van het aantal vissers zonder geldige visdocu-
menten en het tegengaan van overtredingen van de visserijwet 
en vergunningsvoorwaarden.

De commissie C&H heeft zich gedurende het jaar 2014 ingezet 
voor de controle op de sportvisserij en beroepsvisserij (in het ka-
der van de bijvangstenregeling en pilot decentraal aalbeheer). 

Toezichtkring Natuurhandhaving
Voor de samenwerking met andere controlerende instanties 
heeft Sportvisserij Fryslân geparticipeerd in de toezichtkring na-
tuurhandhaving waar de regiopolitie een coördinerende functie 

heeft. De BOA’s vanuit de Sportvisserij hebben gestructureerd 
een groot aandeel geleverd aan de operationele doelen. Hoe-
wel het ook de bedoeling was dat de federatiecontroleurs zou-
den participeren in de uitvoering, is dit laatste beperkt van de 
grond gekomen. Binnen de toezichtskringen natuurhandhaving 
zijn voor een belangrijk gedeelte visserijcontroles uitgevoerd in 
samenwerking met de politie en andere partners in de handha-
ving zoals It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de FUMO. Naast de 
samenwerking met de toezichtkringen werd vanuit de commis-
sie een goed contact onderhouden met personen uit het voor-
malige visstroperijteam in Fryslân. 

Controle beroepsvisserij
Naast de controle op de sportvisserij en het tegengaan van de 
stroperij zijn de BOA’s van Sportvisserij Fryslân wederom inge-
zet voor de controles op de bijvangstenregeling Friese boezem 
en op de pilot decentraal aalbeheer. De coördinatie van de con-
troles vindt plaats vanuit de VBC. In 2014 is de doelstelling voor 
het aantal controles gehaald en zijn er totaal meer dan 100 con-
troles op de 14 Friese beroepsvissers uitgevoerd. Totaal zijn er 
voor de pilot decentraal aalbeheer 116 controles uitgevoerd op 
basis van Sms-berichten, geschatte gewichten, aanlandtijden en 
verrassingscontroles op het uitvaren. Aan het begin van het sei-
zoen zijn met de vissers afspraken gemaakt om de controles zo 
objectief mogelijk uit te voeren en daar binnen ze te laten pas-
sen binnen de bedrijfsvoering van de beroepsvissers. 

In het kader van de bijvangstenregeling zijn 109 controles uit-
gevoerd. Deze controles zijn allemaal uitgevoerd in combinatie 

Commissie Controle en Handhaving
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Trailerhelling Makkum
De gemeente is bezig met de aanleg voor een trailerhelling 
in het van Panhuyskanaal te Makkum. De sportvisserij is ge-
vraagd voor een financiële bijdrage. Door deze snel toe te 
kunnen zeggen en subsidie te krijgen van de vereniging en 
Sportvisserij Nederland, is in december 2014 de trailerhelling 
gerealiseerd.

Zestienroeden
Voormalig Zandwinplas de Zestienroeden bleek in eigen-
dom van Sportvisserij Fryslân. Om de sportvisserij hier beter 
tot zijn recht te laten komen en eventueel evenementen te 
kunnen organiseren zijn er met Staatsbosbeheer afspraken 
gemaakt voor de aanleg van visplaatsen in de vorm van zand. 
In april 2014 is het project afgerond en op 12 september is 
de zestienroeden feestelijk geopend met demonstraties van 
diverse disciplines sportvissen.

In 2014 opgestarte/lopende projecten

Visplaatsen Burgum
In 2012 zijn de contacten en overleggen gestart over de mo-
gelijkheid een aantal visplaatsen te realiseren binnen het 
project “waterfront Burgum”. Het waterfront is een groot pro-
ject 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, waaron-
der voorzieningen voor de sportvisserij. Zodra er de moge-
lijkheid is, zullen Sportvisserij Fryslân en de plaatselijke HSV 
(’t Snoerke) hier input voor aanleveren.

Visserij voorzieningen Gaastmeer e.o.
Sportvisserij Fryslân is betrokken bij het oevers- en kaden-
project “Gaastmeer e.o.” van Wetterskip Fryslân. Er zijn ge-
durende het jaar 2013 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 brek-
ken en het optimaliseren van de trailerhelling te Oudega. In-
dien de mogelijkheid zich nog voordoet zal er nog ingezet 
worden op een trailerhelling in Gaastmeer. Realisatie van dit 
project is naar verwachting in 2015.

Visplaatsen Westergeest
In 2013 is er een overleg geweest met de onderafdeling van 
HSV Leeuwarden van de Westergeest. Er is gevraagd naar de 
mogelijkheden voor een aantal voorzieningen aan de zwem-
mer te Westergeest. Dit project zal verder opgepakt en uitge-
werkt worden. 

Visplaatsen Makkum
Samen met de HSV van Makkum wordt geïnventariseerd naar 
de mogelijkheden een aantal visvoorzieningen te realiseren 
aan het van Panhuyskanaal. Gezien de beschermende rietoe-
ver is niet elke constructie mogelijk. In 2013 zijn er gesprek-
ken gestart met Wetterskip Fryslân hierover.

Uitbreiding wedstrijd parcours Kootstertille
Vanuit de gemeente is gebleken dat er een ontsluitingsweg 
komt ten westen van het reeds bestaande wedstrijdparcours 
aan het P.M. kanaal te Kootstertille. Om dit parcours nationaal 
aantrekkelijk te maken zal er geprobeerd worden het aantal 
uit te breiden. 

Vergaderingen
Er is door de commissie in 2014 vier keer vergaderd. Naast 
gesprekken over te realiseren voorzieningen zijn nieuwe aan-
vragen hiervoor behandeld. Daar waar nodig zijn bijeenkom-
sten 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 contac-
ten geweest met de commissie en organisaties als Wetterskip 
Fryslân, Provinsje Fryslân en diverse gemeenten.

Opbouw van 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), een beleidsmedewerker van het kantoor en een 
aantal commissieleden.

Commissieleden
Bij de start in 2014 bestond de commissie uit 5 personen. 

Portefeuillehouder:   Sieds Leijstra
Beleidsmedewerker:   Germ Zeephat
Commissieleden:   Harry Lafleur
  Arjen Antonisse
  Leo van der Meer

  
Doel commissie
Een goede toegankelijkheid aan en op het water voor de 
sportvisserij.

De commissie heeft zich gedurende het jaar 2014 ingezet 
voor het aanleggen van vissteigers en trailerhellingen. Er 
zijn veel inspanningen geweest de commissie weer op volle 
sterkte te kunnen laten draaien. Daarnaast is er diverse keren 
overlegd met instanties als gemeenten, waterschap, natuur-
organisaties en provincie over de aanleg en onderhoud van 
voorzieningen. 

Activiteiten

Gerealiseerde projecten in 2014

Visplaatsen Surhuisterveen
Vanuit de gemeente en de Friese Poort is het initiatief opge-
start voor het aanleggen van 4 vissteigers, waaronder één 
invalidensteiger in de feansterfeart te Surhuisterveen. HSV 
Surhuisterveen is bij de planvorming betrokken en vanuit 
Sportvisserij Fryslân wordt het project waar mogelijk onder-
steund. De aanleg van de visplaatsen is een leerproject voor 
de studenten van de Friese Poort. In november 2014 zijn de 
steigers feestelijk geopend.

Visplaatsen Westerein
Op initiatief van de onder afdeling de Westerein zijn er ge-
sprekken met de gemeente geweest voor het plaatsen van 
een aantal (22) visplaatsen in de zwemmer nabij Zwaagwes-
teinde (de westerein). De benodigde vergunningen zijn in 
2012 aangevraagd en naar verwachting kon in 2013 gestart 
worden met de realisatie. Naast de visplaatsen wordt er een 
parkeerterrein aangelegd, welke de gemeente noodzakelijk 
vindt voordat er toestemming verleend worden voor de stei-
gers. Na een heel jaar overleggen met Staatsbosbeher, Ge-
meente, Dorpsbelang en aanwonenden, is het project na de 
zomer in 2014 afgerond. Zowel de parkeervoorziening als de 
visplaatsen zien er goed uit. 

Commissie Water en Visstandbeheer
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Activiteiten

Bijvangstenregeling
In mei 2014 is door de ALV de bijvangstenregeling voor 
seizoen 2014-2015 vastgesteld. De voorwaarden die aan 
de regeling gekoppeld zijn is een gesloten periode voor 
de dobbervisserij van november t/m maart met een quo-
tum van gemiddeld 1 kg/ha en 7 controles gemiddeld per 
beroepsvisser. De controles zijn gedurende dit seizoen 
voor het derde seizoen uitgevoerd door professionele 
BOA’s. Gedurende 2014 zijn er een tweetal overtredingen 
geconstateerd op de afspraken van de bijvangstenrege-
ling. Voor beide incidenten heeft dit geleid tot een gede-
tailleerd verslag en zal er een hoorzitting van de sanctie-
commissie volgen (begin 2015).  

Pilot decentraal aalbeheer
De Friese Bond van Binnenvissers heeft Sportvisserij Frys-
lân wederom gevraagd de controles uit te voeren op de 
pilot decentraal aalbeheer. Financiën hiervoor zijn in het 
projectplan vastgelegd en vormen dus geen probleem. 
Door het inzetten van twee betaalde krachten worden de 
afgesproken controles ruimschoots gehaald.  De controles 
van de pilot decentraal aalbeheer zijn gecombineerd met 
de controles op de bijvangstenregeling. Wegens de posi-
tieve signalen en samenwerking door de uitvoering van 
deze controles heeft de Friese Bond wederom gevraagd 
of Sportvisserij Fryslân de controles in het volgende jaar 
zou willen doen aangezien er vanuit het ministerie reeds 
een goedkeuring wordt verleend voor het continueren 
van de pilot decentraal aalbeheer tot en met 2015.

Visplan
Het Visplan voor 2014, welke gedurende het jaar 2013 
is gerealiseerd, bestaat uit een actualisatie van het uit-
voeringsprogramma (H5) van het Visplan voor 2013. De 
randvoorwaarden (KRW, N2000 enz.) en streefbeelden 
zijn gelijk aan het Visplan 2013 en daarom niet opnieuw  

herschreven. De VBC is er niet 
in geslaagd om het Visplan 
voor 2015 getoetst retour te 
ontvangen van het Wetterskip. 
Gezien een tweetal discussie-
punten over de plaatsing van 
beroepsvistuigen en otterwe-
rende maatregelen, is er niet 
tijdig een nieuw Visplan vast-
gesteld. Dit zal naar verwach-
ting begin 2015 wel het geval 
zijn. 

Visstandbeheerscommissie (VBC) Lauwersmeer
Naast de VBC Friese boezem is het Lauwersmeer ook 
aangewezen als VBC gebied. Net als alle andere VBC’s is 
de VBC Lauwersmeer opgebouwd uit de visrechtheb-
benden, waterbeheerder en terreinbeheerder. In het 
Lauwersmeer zijn de visrechten verdeeld verhuurd. De 
rechten op de schubvis liggen gedeeld bij Sportvisserij 
Fryslân en Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en 
de aalvisrechten bij de bedrijven Keuter en Bouma.

De VBC Lauwersmeer bestaat in 2014 uit:
Voorzitter: Herman Dirks
Secretaris: Germ Zeephat
Sportvisserij: Harrie Holtman 
 (Sportvisserij Fryslân)
Sportvisserij: Albert Jan Scheper 
 (Hengelsportfederatie 
 Groningen Drenthe)
Sportvisserij: Jan Kamman 
 (Sportvisserij Nederland)
Beroepsvisserij: Klaas Bouma (beroepsvisser)
Beroepsvisserij: Jelte Bouma (beroepsvisser)
Beroepsvisserij: Bertus Keuter (beroepsvisser)
Waterbeheerder: Jasper Schut 
 (Waterschap Noorderzijlvest)
Terreinbeheerder: Jaap Kloosterhuis 
 (Staatsbosbeheer)

2014
In 2014 is de VBC Lauwersmeer wegens, het uitblijven 
van ontwikkelingen in het opstellen van het N2000 be-
heerplan niet bij elkaar geweest. Tevens is er geen van 
de partijen die de VBC bij elkaar geroepen heeft. Wel zijn 
er gesprekken gevoerd met het waterschap e.d. wegens 
de vismigratie als de plannen voor tijdelijk peilverhoging 
doorgang zullen vinden.  

VBC Friese Boezem
Het DB van de VBC bestaat in 2014 uit:
Voorzitter: Theunis Piersma
Secretaris: Germ Zeephat
Sportvisserij: Harrie Holtman
Beroepsvisserij: Jon Visser 

Het AB van de VBC bestaat in 2014 uit:
Voorzitter: Theunis Piersma
Secretaris: Germ Zeephat
Sportvisserij: Harrie Holtman 
 (bestuurslid Sportvisserij Fryslân)
Sportvisserij: Willem Hoogsteen (sportvisser)
Beroepsvisserij: Jon Visser (voorzitter Friese Bond 
 van binnenvissers)
Beroepsvisserij: Jappie Spijkstra (beroepsvisser)
Natuurbeheerder: Berco Hoegen (Staatsbosbeheer)
Waterbeheerder: Theo Claassen (Wetterskip Fryslân)

De Kleine commissie van de VBC bestaat in 2014 uit:
Portefeuillehouder:  Harrie Holtman
Beleidsmedewerker:  Germ Zeephat
Commissieleden:  Willem Hoogsteen
 Piet Riemersma
Landelijk: Jan Kamman

2014
Gedurende 2014 is dezelfde vergaderstructuur geconti-
nueerd als in 2013 (met een AB en een DB). Het nieuwe 
visplan is geen volledig nieuw plan maar is een actuali-
satie van het uitvoeringsprogramma zoals deze opgeno-
men is in Visplan 2013. Naast de structuur van de AB en DB 
is de kleine commissie actief voor de behartigen van de 
sportvisserij belangen binnen de VBC. De kleine commis-
sie heeft een adviserende rol richting de vertegenwoordi-
gers van de sportvisserij binnen de VBC.

De kleine commissie is gedurende dit jaar 2 keer bij elkaar 
geweest, het DB is 7 keer bij elkaar geweest en het AB van 
de VBC 4 keer. Naast deze reguliere vergaderingen zijn er 
diverse keren overleggen geweest met overige organisa-
ties zoals Wetterskip Fryslân e.d.

De VBC Friese Boezem is een commissie die is ingesteld om de belangen van alle betrokken partijen op 
elkaar af te stemmen.  Sinds 1999 zijn op initiatief van het ministerie Visstandbeheerscommissies ingesteld 
op de Rijkswateren. Een VBC is een platform voor samenwerking en overleg voor belanghebbenden bij de 
visserij en de visstand in een bepaald gebied. Naast de visrechthebbenden zijn de natuur- en terreinbe-
heerders vertegenwoordigd, alsmede de waterbeheerder (Wetterskip Fryslân in dit geval). Zij houden zich 
tegenwoordig ook bezig met vis, want een goede visstand is ook om ecologische redenen belangrijk. Het 
deel van de VBC dat Sportvisserij Fryslân vertegenwoordigd wordt de kleine commissie genoemd. 

Visstandbeheerscommissie (VBC) Friese boezem
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Opbouw van Commissie
De Wedstrijdcommissie bestaat uit een portefeuillehou-
der (voorzitter van de commissie en lid van het AB Sport-
visserij Fryslân), een beleidsmedewerker van het kantoor 
en een aantal commissieleden.

Commissieleden
Bij de start van het seizoen 2014 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

NOK
Op 13 april vond het Noord Oostelijk Kampioenschap 
plaats. De centrale organisatie was dit jaar in handen van 
Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe waarbij het 
Noord Willems kanaal nabij Vries als wedstrijdwater was 
gekozen. Dit jaar was er voor de eerste keer ook een on-
derscheid in ‘dobberdragend’ en ‘vrije hengel’.
Rond de 150 deelnemers uit de Noordelijke provincies, 
waarvan 32 uit Fryslân, hadden zich aangemeld voor deze 
wedstrijd. Namens Sv Fryslân was Geert van der Meer van 
HSV de Oanslach met zijn tweede plek het meest succes-
vol.

NK Feeder
Op 13 september vond het Nederlands kampioenschap 
Feeder in Fryslân plaats. De wedstrijd werd gevist in het 
PM Kanaal bij Kootstertille, Blauforlaet en Reahel. 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 werkzaamhe-
den die daaraan annex zijn. Namens Sv Fryslân was Henk 
Mulder, met zijn tweede plek, hier zeer succesvol.

Friese kampioenschappen/
selectiewedstrijden 2014
De verschillende Friese Kampioenschappen zijn 
allemaal voortreff elijk verlopen en we kunnen te-
rugkijken op een zeer geslaagd seizoen. Ook de 
Friese deelname aan enkele Nederlandse Kampi-
oenschappen waren succesvol. Zo behaalde Fokke 
Visser van HSV de Oanslach een knappe 2e plaats 
op het NK Individueel. Henk Mulder van dezelfde 
hengelsportvereniging uit Harkema wist op het 
NK Feeder eveneens een fraaie 2e plek te verove-
ren.

Kampioenengalerij
Zie de volgende pagina’s (14 en 15) voor de galerij.

Wedstrijd Commissie    

Door ‘onder-bemensing’ van de Jeugdcommissie zijn er vanuit Sportvisserij Fryslân geen daadwerkelijke 
activiteiten georganiseerd. Dit wil niet zeggen dat er geen jeugdactiviteiten hebben plaatsgevonden in Fryslân. 

In tegendeel
Zoals de grafi eken aangeven zijn er door verschillende hengelsportverenigingen en met name de Vismeesters de nodige 
activiteiten georganiseerd. Hierbij heeft Sportvisserij Fryslân altijd de nodige ondersteuning verricht.

Jeugdcommissie

Fryslan 2011 2012 2013 2014

Aantal actieve 
vismeesters:

2 3 5 4

Totaal aantal 
vislessen:

39 49 56 64

Totaal aantal kinderen 
bij vislessen:

842 1139 1188 1209

Totaal aantal 
jeugdactiviteiten:

2 5 21 10

Totaal aantal 
kinderen bij overige 
jeugdactiviteiten:

120 667 854 768
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Kampioenengalerij 2014

Voor fotoalbums en de volledige uitslagen ga je naar de rubriek Wedstrijden op www.visseninfriesland.nl.

FK 55+
De categorie 55+, de meest ervaren sportvissers, 
hebben hun eerste wedstrijd gevist in de Hooivaart 
en de tweede wedstrijd langs de Nieuwe Vaart tus-
sen de Rolbrêge en Rijksweg A7. 
Na twee wedstrijden is de nieuwe Friese Kampioen 
Jan Zeephat van HSV de Oanslach Harkema. Het 
punten aantal van Jan en de nummer twee Menno 
Hoogsteen was het zelfde, echter met het totaal 
gewicht van 6.524 gr wist Jan 366 gr meer te van-
gen dan Menno met 6.158 gr. 
Op de derde plaats zien we H. Jagersma, HSV de 
Rietvoorn met 6 punten (4+2 pnt) en een totaal 
gewicht van 1.980 gr.gewicht van 1.980 gr.

FK FEEDER
Met de wind in de rug, een aangename temperatuur en 
nog in de roes van Nederland-Spanje was het op 14 juni een 
aangename wedstrijd aan het Prinses Margrietkanaal bij 
Blauforlaet. Tijdens de wedstrijd werd er door de 91 deelne-
mers in totaal ruim 220 kg vis gevangen. De Fries Kampi-
oen, Jan van de Weide van Hengelsportvereniging Heeren-
veen (zie ook de voorpagina F&W), had daarvan ruim 10 
kg in zijn net. Hij kreeg het Kampioensbord uitgereikt van 
Gooitzen Hager, bestuurslid Sportvisserij Fryslân. De num-
mer 2, Grietus de Vries van HSV it Stikelbearske, had 7,6 
kg en de nummer 3 Lammert Marra van HSV Leeuwarden 
had met 7,5 kg slechts 100 gram minder gevangen. Tevens 
vakwinnaars en daarmee respectievelijk 4 en 5; Rene Seefat 
(6,3 kg/HSV it Stikelbearske) en Jan Weening (5,1 kg/HSV 
de Oanslach Harkema), maakten de top vijf compleet.

FK FEEDER

FK JEUGD
“Wat treffe we it mei it waar net”; dit was op 7 juni de 
meest gehoorde kreet op de ochtend van de FK Jeugd 
langs de Boorn onder Oldeboorn. Gelukkig hadden de 
deelnemers zomerse kleding bij zich en hadden enkelen 
een grote visparaplu bij zich zodat ze in de schaduw 
konden zitten. Velen van hen zaten aan het eind van 
de wedstrijd zwetend achter hun hengel, maar er werd 
doorgevist tot het bittere eind; wat een bikkels. Alle 
deelnemers, op één na, hebben vis gevangen en na 
afloop waren alle sportvissers en begeleiding zeer 
tevreden over de getoonde inzet en strijd. Uitein-
delijk was Iwan Praamstra van HSV de Rietvoorn 
uit Kootstertille de meest ‘betoefte’ sportvisser in cat. C (t/m 12 jaar) met 1.804 gram vis. Hiermee had 
hij ook de meeste vis van alle deelnemers. In categorie B 13 t/m 16 jaar was dit Dennis de Vries, eveneens van de Rietvoorn met een 
totaal gewicht van 921 gr. Bij ‘de oudste jeugd’ tot en met 21 jaar was het Roland Kromkamp van HSV de Tjonger uit Makkinga met 
1.405 gram. Alle drie deze talentvolle wedstrijdvissers kregen een prachtige Kampioensbord uitgereikt. 
Daarnaast ontvingen alle deelnemers een leuke ‘goodie-bag’ vol met hengelsportattenties. We kunnen terug kijken op een zeer zon-
nig, visrijk en uitermate geslaagd kampioenschap, waarbij de organisatie met name positief verrast was door de ruime deelname van 
meisjes en de geweldige steun en aanwezigheid van de begeleidende ouders.

uit Kootstertille de meest ‘betoefte’ sportvisser in cat. C (t/m 12 jaar) met 1.804 gram vis. Hiermee had 

FK INDIVIDUEEL
Ruim 100 sportvissers op een rij in heerlijk zonnig weer met een briesje in de rug. Sterk geconcentreerd met een 13 meter 
lange hengel, vissend vanaf hun indrukwekkend plateau op de nieuwe vissteigers aan de Hooivaart. Turend naar hun ranke 

dobber om elk moment de winnende vis aan de haak te 
kunnen slaan. Dit was het beeld tijdens de Friese Kampi-
oenschappen wedstrijdvissen op zaterdag 17 mei langs de 
Hooivaart bij de Deelen. Na de vier uur durende wedstrijd 
wist Henk Hoeksma uit Dokkum van Hengelsportvereniging 
Leeuwarden bijna 4,5 kg vis te vangen en is daarmee Fries 
kampioen 2014. Henk is een vaste deelnemer aan de vele 
sportviswedstrijden in de provincie, maar dit is de eerste 
keer dat hij zich Fries kampioen mag noemen. Als tweede 
eindigde Menno Hoogsteen van HSV de Rietvoorn uit 
Kootstertille met een gewicht van bijna 4 kg. Rein Pal van 
HSV Heerenveen lag beslag op de derde plaats met bijna 3 
kg. In totaal wisten de 108 sportvissers ruim 85 kg tijdelijk 
uit het water te halen. De organisatie kijkt terug op een 
zeer geslaagd evenement: ruim 100 deelnemers, prachtig 
weer, schitterende omgeving van de Deelen, gelijke kansen 
voor iedereen, tevreden sportvissers en een zeer trotse en 
terechte winnaar.

dobber om elk moment de winnende vis aan de haak te 
kunnen slaan. Dit was het beeld tijdens de Friese Kampi
oenschappen wedstrijdvissen op zaterdag 17 mei langs de 
Hooivaart bij de Deelen. Na de vier uur durende wedstrijd 
wist Henk Hoeksma uit Dokkum van Hengelsportvereniging 

FK KORPSEN
Maar liefst zeventien korpsen streden op 10 mei om het 
Friese Kampioenschap vanaf de oevers van de Workumer 
Trekvaart nabij Parregea. De onderlinge verschillen waren 
gering maar het team Land van HSV de Oanslach uit Har-
kema wist met vier punten verschil boven het BKM 1 team 
tevens van HSV de Oanslach te eindigen. Het BKM 2 team, 
allen lid van hsv de Rietvoorn uit Kootstertille, behaalde de 
derde plaats met 25 punten. In totaal wist het team Land 
ruim 12,5 kg vis te vangen waarmee ze evenals vorig jaar 
Fries Kampioen werden. Het verschil tussen BKM Noord 1 
en BKM Noord 2 bedroeg slechts 34 gram.
Zowel de vangsten als het weer waren teleurstellend, toch 
klonk er geen wanklank onder de deelnemers en was men 
uiterst geconcentreerd aan het vissen. Slechts vier deelne-
mers wisten geen enkele vis te vangen. Daarentegen wist 
J.Koning van het winnende team maar liefst ruim 6 kilo te 
vangen. In totaal wisten de 85 deelnemers ruim 95 kg vis 
te vangen. 

Iwan Praamstra, Roland Kromkamp, Dennis de Vries (v.l.n.r.) waren de winnaars van het FK Jeugd.

De eerste vijf van het FK Individueel staand (v.l.n.r.) 

Menno Hoogsteen (2), Henk Hoeksma (1), Rein Pal (3). 

Knielend; Eize Kamminga (5) en Henk Land (4). 

Het winnende korps van de Oanslach met v.l.n.r.: Henk Land, J. Koning, Klaas Mozes (achterste rij), vooraan Fokke Visser en Dave Martens.

De top 5 van het FK Feeder (v.l.n.r.): achterste rij Lammert Marra, Jan van de Weide, Grietus de Vries; vooraan Rene Seefat en Jan Weening.

De eerste vijf van het FK 55+ (v.l.n.r.) staand Menno Hoogsteen (2), 

Jan Zeephat (1), H.Jagersma (3). Knielend Auke Wesstra (4) en 

Lieuwe Pander (5). 

Overgenomen uit regio editie Hét Visblad / Fisk & Wetter - december 2014

32

Actuele informatie van Sportvisserij Fryslân 

12/14  www.hetvisblad.nl 33

www.visseninfriesland.nl

Kampioenengalerij 2014

Voor fotoalbums en de volledige uitslagen ga je naar de rubriek Wedstrijden op www.visseninfriesland.nl.

FK 55+
De categorie 55+, de meest ervaren sportvissers, 
hebben hun eerste wedstrijd gevist in de Hooivaart 
en de tweede wedstrijd langs de Nieuwe Vaart tus-
sen de Rolbrêge en Rijksweg A7. 
Na twee wedstrijden is de nieuwe Friese Kampioen 
Jan Zeephat van HSV de Oanslach Harkema. Het 
punten aantal van Jan en de nummer twee Menno 
Hoogsteen was het zelfde, echter met het totaal 
gewicht van 6.524 gr wist Jan 366 gr meer te van-
gen dan Menno met 6.158 gr. 
Op de derde plaats zien we H. Jagersma, HSV de 
Rietvoorn met 6 punten (4+2 pnt) en een totaal 
gewicht van 1.980 gr.

FK FEEDER
Met de wind in de rug, een aangename temperatuur en 
nog in de roes van Nederland-Spanje was het op 14 juni een 
aangename wedstrijd aan het Prinses Margrietkanaal bij 
Blauforlaet. Tijdens de wedstrijd werd er door de 91 deelne-
mers in totaal ruim 220 kg vis gevangen. De Fries Kampi-
oen, Jan van de Weide van Hengelsportvereniging Heeren-
veen (zie ook de voorpagina F&W), had daarvan ruim 10 
kg in zijn net. Hij kreeg het Kampioensbord uitgereikt van 
Gooitzen Hager, bestuurslid Sportvisserij Fryslân. De num-
mer 2, Grietus de Vries van HSV it Stikelbearske, had 7,6 
kg en de nummer 3 Lammert Marra van HSV Leeuwarden 
had met 7,5 kg slechts 100 gram minder gevangen. Tevens 
vakwinnaars en daarmee respectievelijk 4 en 5; Rene Seefat 
(6,3 kg/HSV it Stikelbearske) en Jan Weening (5,1 kg/HSV 
de Oanslach Harkema), maakten de top vijf compleet.

FK JEUGD
“Wat treffe we it mei it waar net”; dit was op 7 juni de 
meest gehoorde kreet op de ochtend van de FK Jeugd 
langs de Boorn onder Oldeboorn. Gelukkig hadden de 
deelnemers zomerse kleding bij zich en hadden enkelen 
een grote visparaplu bij zich zodat ze in de schaduw 
konden zitten. Velen van hen zaten aan het eind van 
de wedstrijd zwetend achter hun hengel, maar er werd 
doorgevist tot het bittere eind; wat een bikkels. Alle 
deelnemers, op één na, hebben vis gevangen en na 
afloop waren alle sportvissers en begeleiding zeer 
tevreden over de getoonde inzet en strijd. Uitein-
delijk was Iwan Praamstra van HSV de Rietvoorn 
uit Kootstertille de meest ‘betoefte’ sportvisser in cat. C (t/m 12 jaar) met 1.804 gram vis. Hiermee had 
hij ook de meeste vis van alle deelnemers. In categorie B 13 t/m 16 jaar was dit Dennis de Vries, eveneens van de Rietvoorn met een 
totaal gewicht van 921 gr. Bij ‘de oudste jeugd’ tot en met 21 jaar was het Roland Kromkamp van HSV de Tjonger uit Makkinga met 
1.405 gram. Alle drie deze talentvolle wedstrijdvissers kregen een prachtige Kampioensbord uitgereikt. 
Daarnaast ontvingen alle deelnemers een leuke ‘goodie-bag’ vol met hengelsportattenties. We kunnen terug kijken op een zeer zon-
nig, visrijk en uitermate geslaagd kampioenschap, waarbij de organisatie met name positief verrast was door de ruime deelname van 
meisjes en de geweldige steun en aanwezigheid van de begeleidende ouders.

FK INDIVIDUEEL
Ruim 100 sportvissers op een rij in heerlijk zonnig weer met een briesje in de rug. Sterk geconcentreerd met een 13 meter 
lange hengel, vissend vanaf hun indrukwekkend plateau op de nieuwe vissteigers aan de Hooivaart. Turend naar hun ranke 

dobber om elk moment de winnende vis aan de haak te 
kunnen slaan. Dit was het beeld tijdens de Friese Kampi-
oenschappen wedstrijdvissen op zaterdag 17 mei langs de 
Hooivaart bij de Deelen. Na de vier uur durende wedstrijd 
wist Henk Hoeksma uit Dokkum van Hengelsportvereniging 
Leeuwarden bijna 4,5 kg vis te vangen en is daarmee Fries 
kampioen 2014. Henk is een vaste deelnemer aan de vele 
sportviswedstrijden in de provincie, maar dit is de eerste 
keer dat hij zich Fries kampioen mag noemen. Als tweede 
eindigde Menno Hoogsteen van HSV de Rietvoorn uit 
Kootstertille met een gewicht van bijna 4 kg. Rein Pal van 
HSV Heerenveen lag beslag op de derde plaats met bijna 3 
kg. In totaal wisten de 108 sportvissers ruim 85 kg tijdelijk 
uit het water te halen. De organisatie kijkt terug op een 
zeer geslaagd evenement: ruim 100 deelnemers, prachtig 
weer, schitterende omgeving van de Deelen, gelijke kansen 
voor iedereen, tevreden sportvissers en een zeer trotse en 
terechte winnaar.

FK KORPSEN
Maar liefst zeventien korpsen streden op 10 mei om het 
Friese Kampioenschap vanaf de oevers van de Workumer 
Trekvaart nabij Parregea. De onderlinge verschillen waren 
gering maar het team Land van HSV de Oanslach uit Har-
kema wist met vier punten verschil boven het BKM 1 team 
tevens van HSV de Oanslach te eindigen. Het BKM 2 team, 
allen lid van hsv de Rietvoorn uit Kootstertille, behaalde de 
derde plaats met 25 punten. In totaal wist het team Land 
ruim 12,5 kg vis te vangen waarmee ze evenals vorig jaar 
Fries Kampioen werden. Het verschil tussen BKM Noord 1 
en BKM Noord 2 bedroeg slechts 34 gram.
Zowel de vangsten als het weer waren teleurstellend, toch 
klonk er geen wanklank onder de deelnemers en was men 
uiterst geconcentreerd aan het vissen. Slechts vier deelne-
mers wisten geen enkele vis te vangen. Daarentegen wist 
J.Koning van het winnende team maar liefst ruim 6 kilo te 
vangen. In totaal wisten de 85 deelnemers ruim 95 kg vis 
te vangen. 

Iwan Praamstra, Roland Kromkamp, Dennis de Vries (v.l.n.r.) waren de winnaars van het FK Jeugd.

De eerste vijf van het FK Individueel staand (v.l.n.r.) 

Menno Hoogsteen (2), Henk Hoeksma (1), Rein Pal (3). 

Knielend; Eize Kamminga (5) en Henk Land (4). 

Het winnende korps van de Oanslach met v.l.n.r.: Henk Land, J. Koning, Klaas Mozes (achterste rij), vooraan Fokke Visser en Dave Martens.

De top 5 van het FK Feeder (v.l.n.r.): achterste rij Lammert Marra, Jan van de Weide, Grietus de Vries; vooraan Rene Seefat en Jan Weening.

De eerste vijf van het FK 55+ (v.l.n.r.) staand Menno Hoogsteen (2), 

Jan Zeephat (1), H.Jagersma (3). Knielend Auke Wesstra (4) en 

Lieuwe Pander (5). 
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Opbouw van Commissie
De commissie Zeevissen is gekoppeld aan de portefeuille 
Zee. De commissie is opgebouwd uit een portefeuillehouder 
(voorzitter van de commissie), een beleidsmedewerker van 
het kantoor en een aantal commissieleden.

Commissieleden
Bij de start in 2014 bestond de commissie uit 4 personen. 

Portefeuillehouder:   Rindert Procee
Beleidsmedewerker:   Germ Zeephat
Commissieleden:   Arjan Klontje
  Ruurd Zandstra

Rindert Procee heeft sinds eind 2012 de commissie Zeevissen 
opgericht en is begonnen met een inventarisatie van taken 
die de commissie moet krijgen. Gezien de ontwikkelingen in 
de visserij in het zoute water is het van belang dat we als ge-
organiseerde sportvisserij betrokken zijn bij deze zoute vis-
serij om wellicht in de toekomst hier ook de belangen voor 
de sportvissers (waarvan een groot deel lid is van een HSV 
aangesloten bij Sportvisserij Fryslân) te kunnen waarborgen. 
Wegens deze reden is de commissie Zeevissen ingesteld. 

Doel Commissie
Het behartigen van de belangen voor de zeevisserij.
Inventariseren welke behoeften er zijn binnen de zeevisserij.
Het zeevissen promoten binnen de provincie.

                                                                                                                                                                                                                           

Activiteiten

Landelijke ontwikkelingen
De commissie heeft zich gedurende het jaar 2014 ingezet 
voor het volgen van de landelijke ontwikkelingen en te in-
ventariseren hoe groot het belang is voor het zeevissen 
binnen Fryslân. Elke bijeenkomst van het landelijke zeevis-
platform is bijgewoond door één van de commissieleden. In 
deze landelijke bijeenkomsten worden de ontwikkelingen 
op het gebied van wetgeving en N2000 e.d. besproken. 

Open FK Kust
In 2014 heeft het eerste FK kustvissen plaatsgevonden. On-
danks de geringe deelname waren de aanwezige sportvis-
sers erg positief. In 2015 zal wederom een open FK Kust wor-
den georganiseerd. 

Het doel van de Open FK kust is om de kustvisserij in Fryslân 
op de kaart te zetten en tevens te zien hoe groot de zeevis-
serij is in de provincie. Dit zijn tenslotte de sportvissers waar 
de belangen van behartigd moeten worden.  

Vergaderingen
Er is door de commissie in 2014 twee keer vergaderd. Naast 
de overleggen over het eerste FK kustvissen ging het voor-
namelijk over het zeevissen op de kaart zetten in Friesland. 
Zo is er besproken welke aspecten daar een belangrijke rol 
bij spelen, bijvoorbeeld het aanbod van goed aas. Rindert 
Procee heeft vooralsnog elke vergadering een uitgebreide 
terugkoppeling gegeven van de landelijke ontwikkelingen 
op het gebied van N2000, windmolenparken, samenwerking 
met de charterschepenorganisatie, enzovoort.  

Commissie Zeevissen Ledental Sportvisserij Fryslân 2014*

HSV Naam plaats junior senior sublid Totaal

UTINGERADEEL AKKRUM 13 409 8 430

DE REAFIN APPELSCHA 14 709 4 727

BEARS BALK 48 761 17 826

DE KLEINE DOBBER DONKERBROEK 30 405 0 435

VOORWAARTS DRACHTEN 250 4184 7 4441

OPSTERLAND GORREDIJK 15 458 0 473

IDAARDERADEEL GROU 87 1045 3 1135

DE VOORN HARLINGEN 74 906 4 984

HET BAARSJE HARLINGEN 27 504 0 531

HEERENVEEN E.O. HEERENVEEN 157 2240 15 2412

JOURE JOURE 106 874 1 981

DE ROODVIN JUBBEGA 1 227 1 229

LEEUWARDEN LEEUWARDEN 270 7659 22 7951

LEMMER E.O. LEMMER 42 750 5 797

DE TJONGER MAKKINGA 3 190 3 196

OP LOK UT METSLAWIER 22 295 1 318

DE MAKREEL NOORDWOLDE 0 302 3 305

DE RIETVOORN OLDEBERKOOP 10 222 1 233

ONS GENOEGEN OOSTERWOLDE 2 263 5 270

GROTE VEENPOLDER KUINRE 0 0 0 0

DE DEINENDE DOBBER SINT ANNAPAROCHIE 74 1612 4 1690

ONS GENOEGEN ST NICOLAASGA 24 216 1 241

DE VRIENDSCHAP SNEEK 98 896 1 995

DE BAARS SNEEK 124 1374 3 1501

SURHISTERVEEN SURHUISTERVEEN 32 1486 2 1520

DE SNOEK WOLVEGA 72 1190 22 1284

IT STIKELBEARSKE WIJNJEWOUDE 19 323 1 343

DE OANSLACH HARKEMA 6 327 4 337

WORKUMER SPORTVIS CLUB WORKUM 47 463 3 513

ONS GENOEGEN MAKKUM 68 943 9 1020

BUITENPOST BUITENPOST 18 222 1 241

DE RIETVOORN KOOTSTERTILLE 39 782 21 842

'T SNOERKE BURGUM 36 713 1 750

Totaal 1828 32950 173 34951

* overgenomen uit Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2014
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