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Organisatie
Vorig jaar is voorzitter Sake van der Meer afgetreden na 
bijna 20 jaar bestuurder van Sportvisserij Fryslân te zijn 
geweest. We prijzen ons gelukkig dat er mensen zijn die 
de bereidheid hebben zich vele jaren in te zetten als vrij-
williger vanuit hun passie en verantwoordelijkheidsge-
voel. Vooral ook omdat we kunnen constateren dat in de 
huidige tijd het niet gemakkelijk is mensen te vinden die 
zich structureel als vrijwilliger willen –of wellicht kunnen- 
inzetten voor verenigingen. Dit wordt ervaren door ver-
enigingen in het maatschappelijk bestaan, maar vooral 
ook door sportverenigingen. Verheugd kunnen we con-
stateren dat we bij Sportvisserij Fryslân er in zijn geslaagd 
nieuwe bestuurders aan ons te binden. Hoewel Jan Grijp-
stra en Sijbren van der Heide (nominatie secretaris resp. 
Controle & Handhaving) al een tijdje meelopen zullen ze 
tijdens de komende ALV worden voorgedragen als be-
stuurder. Ook zien we binnen HSV-en dat er nieuwe be-
stuurders bijkomen en dat in sommige gevallen HSV-en 
er ook in slagen te verjongen. Dat is goed te zien, vooral 
ook uit oogpunt van continuïteit.

Jongeren
Op landelijk niveau constateren we dat er sprake is van 
een grote afname van het aantal aangesloten jongeren 
die een Jeugdvispas hebben. In beperkte mate zien we 
dezelfde trend in Fryslân. Dat baart zorg. Vooral ook nu 
we aan de andere kant zien dat veelal kinderen enthou-
siast zijn over sportvissen. We zullen alle zeilen moeten 
bijzetten om jongeren te bereiken en we willen graag een 
bijdrage leveren om jongeren te stimuleren te gaan vis-
sen. Immers heeft de jeugd de toekomst en zonder jeugd 
aan de waterkant is de continuïteit van de sportvisserij 
onzeker. In 2017 zal de deelname van jeugd aan de sport-
visserij een belangrijk speerpunt zijn op landelijk niveau, 
maar ook op regionaal niveau. Hopelijk zal iedere HSV op 
lokaal niveau hiervan in 2017 ook een speerpunt maken.

Wedstrijdvisserij
De wedstrijdvisserij in Fryslân is springlevend. Grote op-
komst bij alle wedstrijden en spannende kampioenschap-
pen. Voor de eerste keer in het bestaan van de NOK (13e 
editie) werd een Friese deelnemer kampioen, namelijk 
Menno Hoogsteen. 
Daarnaast is noemenswaardig dat Lieuwe Pander naast 
Fries kampioen senioren ook Nederlands kampioen 55+ is 
geworden. Lieuwe is voor die laatste prestatie ook gehul-
digd tijdens het topsportgala van Sportvisserij Nederland 
op Papendal. 
Trouwens in 2016 is voor de 1e keer gevist om de Sake van 
der Meer-wisselbokaal. De 1e editie daarvan is met verve 
gewonnen door Grietus de Vries.

Vrijwilligers
Het is fantastisch te zien dat zoveel vrijwilligers altijd 
maar weer de motivatie vinden om veel werk te steken 
in de sportvisserij. Dat geldt voor leden van de commis-
sies, bestuurders, (wedstrijd-) controleurs en anderen die 
betrokken zijn bij onze organisatie. Gaarne dank voor alle 
werk dat jullie het afgelopen jaar hebben verzet binnen 
de sportvisserij. Vele sportvissers hebben mede dank-
zij al deze inspanningen kunnen vissen –recreatief of in 
wedstrijdverband- in onze prachtige waterrijke provincie 
Fryslân. Uiteraard past ook dank aan onze medewerkers 
op kantoor en onze BOA’s. Ook zij zorgen door hun en-
thousiasme, kwaliteiten en betrokkenheid voor een goe-
de dienstverlening.

We zien –ondanks de bedreigingen die er ook in de sport-
visserij zijn- met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Harrie Holtman
Voorzitter Sportvisserij Fryslân

Beleidsplan
Tijdens de ALV in mei 2016 hebben de HSV-en in Fryslân 
zich verbonden met het beleidsplan voor de jaren 2016 
– 2020 met de titel “ Der op út”. Dat beleidsplan kent een 
ambitieuse uitvoeringsagenda voor de komende jaren. 
Dat is ook wel nodig! Immers is er veel werk aan de winkel. 
Om een paar zaken te noemen: we willen sterker inzetten 
op belangenbehartiging, de georganiseerde sportvisse-
rij versterken en actiever aan de slag gaan met kinderen 
en jongeren.  Daarnaast willen we ons uiteraard inzetten 
om visstand en visserijmogelijkheden te optimaliseren en 
watergangen voldoende vrijhouden van waterplanten. 
Aan de ene kant dus alle sportvissers die in onze prach-
tige waterrijke provincie vissen direct faciliteren en aan 
de andere kant ervoor zorgen dat we zorgen voor maat-
schappelijke inbedding van de sportvisserij en voor con-
tinuiteit. 

In 2016 heeft Sportvisserij Fryslân de samenwerking met 
de HSV-en versterkt door de ingezette lijn te continueren 
van het organiseren van regio-avonden. We merken dat 
daardoor sprake is van korte lijnen, rechtstreeks contact 
en dat er ook sprake is van concrete resultaten door sa-

menwerking. Een voorbeeld die zeker navolging verdient 
is de presentatie van de HSV-en uit de gemeente De Fryske 
Marren aan de gemeente. Binnen het ambtenarenkorps 
van een gemeente bestaat weinig besef hoeveel sportvis-
sers lid zijn van een HSV binnen de gemeente, maar ook 
niet dat er vele sportvissers uit andere delen van het land 
en uit het buitenland in hun gemeente komen vissen. De 
gemeente De Fryske Marren heeft hun beleid dan ook op 
sommige terreinen herzien en gaat nu ook investeren in 
de sportvisserij.

Om de afstand naar alle HSV-en te verkleinen is besloten 
om de HSV-en in iedere regio te voorzien van een eigen 
regio-coördinator. Regelmatig contact tussen regio-co-
ordinator en het bestuur van een HSV kan zorgen voor 
betere communicatie en samenwerking. Als regio-coordi-
natoren worden onze kantoormedewerkers ingezet. Voor 
de HSV-en in regio Zuid verzorgt Albertje Hoff deze taak. 
In regio West is dat Germ Zeephat en voor Noord/Oost 
vervult Pyt Achenbach deze rol.

In vogelvlucht bij het jaarverslag zal ik in dit voorwoord 
nog kort een aantal zaken noemen.

Onder deze titel is in februari 2016 een inloopavond gehouden voor geïnteresseerde sportvissers. Deze bij-
eenkomst was gepland om rechtstreeks input te ontvangen voor de totstandkoming van ons beleidsplan. 
Vele sportvissers deden actief mee aan de discussie tijdens deze avond.  Een jaarverslag beoogt in hoofd-
lijnen een terugblik te geven op het afgelopen jaar. Zo terugkijkend op 2016 kom ik tot de conclusie dat de 
sportvisserij zichzelf heeft laten horen in woorden, maar vooral in daden. Daarmee heeft het begrip “ Lit dy 
Hearre” een veel grotere lading gekregen. Met trots presenteren we als Sportvisserij Fryslân dan ook het 
jaarverslag over 2016. 

Sake van der Meer krijgt het erelid speldje opgespeld 
door zijn opvolger Harrie Holtman.
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13 mei
Op vrijdag 13 mei organiseerde Sportvisserij Fryslân een 
2e provinciale controle actie. Hieraan namen de politie 
Noord Nederland en FUMO als partners in de Toezicht-
kring Natuurhandhaving Fryslân eveneens deel.
Deze controle was voornamelijk gericht op de naleving 
van de voorwaarden verbonden aan de gesloten tijd aas-
soorten en meeneemverbod op o.a. snoekbaars. Er werd 
met 2 boten en 4 onopvallende auto´s gesurveilleerd in 
de hele provincie en 61 sportvissers gecontroleerd. Tegen 
4 personen werd proces verbaal opgemaakt. 2 Pv´s voor 
het niet bezitten van een VISpas, 1 Pv voor snel varen na-
bij het Pikmeer en 1 PV voor het voorhanden hebben van 
paling in een leefnet bij een woning in Leeuwarden.  4 
Sportvissers werden in de gelegenheid gesteld hun VIS-
pas alsnog te tonen op een politiebureau. Er werden 6 
waarschuwingen uitgedeeld. Twee voor te snel varen en 
vier aan jeugdige vissers zonder VISpas. In het natuurge-
bied de Alde Feanen werd een aan lager wal geraakte 
zeilboot met 5 Duitse onervaren zeilers losgetrokken. Er 
werden geen vissers aangetroff en die zich niet aan de 
voorwaarden van de gesloten tijd hielden. 

11 en 12 juni (landelijke controledagen)
In het kader van de Nationale Controledagen hebben de 
controleurs in samenwerking met de BOA’s van Sportvis-
serij Fryslân en een stagiaire van de ROC Friese Poort in 
heel Fryslân hengelsportcontroles uitgevoerd. Gecontro-
leerd is op het in bezit hebben van de juiste visdocumen-
ten Vispas en Kleine Vispas, het gebruik van aassoorten  en 
overige voorwaarden van de visvergunning. In totaal zijn 
176 sportvissers gecontroleerd, waarvan 167 personen in 
het bezit waren van de juiste “Schriftelijke toestemming” 
en visten volgens de daarin vermelde voorwaarden.
5 personen waren niet in het bezit van een VISpas met 
landelijke lijst van viswateren of konden deze niet direct 
tonen. 2 personen hebben de VISpas opgehaald en de an-
deren zijn gestopt met vissen.
3 personen visten met een Kleine VISpas in een water waar 
een VISpas vereist is. Deze personen zijn gestopt met vis-
sen en hebben aangegeven een VISpas aan te schaff en 
dus lid te worden van een Hengelsportvereniging. Één 
persoon weigerde medewerking te verlenen aan de con-
trole. Waar dat nodig was hebben vissende kinderen een 
gratis “visvergunning” gekregen en een sticker van Sport-
visserij Fryslân. Op verschillende plaatsen zijn onze con-
troleurs aangesproken door buitenlandse toeristen over 

vissen in Fryslân, aan hen zijn folders in uitgereikt meestal 
in hun eigen taal en is daarbij uitleg gegeven. 

8 oktober
Deelnemers bestonden deze dag uit hengelsportcontro-
leurs, politie, BOA’s van de FUMO en BOA’s van Sportvis-
serij Fryslân. Totaal zijn er 120 sportvissers gecontroleerd 
waarvan 9 wegens een overtreding een PV hebben ont-
vangen. 

13 oktober
De BOA’s van Sportvisserij Fryslân hebben deelgenomen 
aan een onderzoek specifi ek naar stroperij rondom Sneek, 
samen met de politie. Er zijn helaas geen stroperij activi-
teiten geconstateerd, maar wel zijn er 3 PV’s uitgeschre-
ven aan sportvissers die zich niet aan de regels hielden. 

Activeren controleurs
In 2016 Hebben alle controleurs voldaan aan de gemaakte 
afspraken over de minimaal te leveren inspanningen. Als 
dat incidenteel niet is gebeurd waren daarvoor goede re-
denen en is dat doorgegeven. Er zijn in 2016 geen ‘func-
tioneringsgesprekken’ gehouden met de controleurs. 
Maandelijks is er gedurende het hele jaar een planning 
opgesteld waaraan de controleurs konden deelnemen en 
werden ingedeeld op de doorgegeven beschikbare data. 
De opgave voor deze planning is nog steeds niet optimaal 
verlopen, maar wel voldoende om iedere maand een aan-
tal controles te kunnen plannen.   

Commissie Controle en Handhaving

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

Commissieleden
In 2016 bestond de commissie uit de volgende personen 
met bijbehorende functie. 

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 
visdocumenten en het tegengaan van overtredingen van 
de visserijwet en vergunningsvoorwaarden. De commis-
sie C&H heeft zich gedurende het jaar 2016 ingezet voor 
de controle op de sport- en beroepsvisserij (in het kader 
van de bijvangstenregeling en pilot decentraal aalbe-
heer). De commissie heeft in 2016 twee keer vergaderd, 
waarbij er zeer diverse zaken op de agenda hebben ge-
staan. Hieronder is het jaarverslag weergegeven met 
dezelfde aspecten zoals deze opgenomen waren in het 
Jaarplan 2016.

Activiteiten

Controle projecten
In 2016 zijn vier grote controle acties georganiseerd van-
uit Sportvisserij Fryslân. De controleprojecten zijn een be-
langrijke schakel geweest in de samenwerking tussen de 
politie, BOA’s van Sportvisserij Fryslân en BOA’s van ande-
re organisaties die onderdeel zijn van de Toezichtkringen, 
terwijl daarnaast ook de samenwerking met onze contro-
leurs is versterkt. Uiteraard hebben naast deze project-
matige controles een groot aantal individuele controles 
plaatsgevonden. 

Hieronder een korte opsomming van de resultaten van de 
controleprojecten:

16 april
Op zaterdag 16 april organiseerde de Sportvisserij Frys-
lân met medewerking van de Politie Noord Nederland als 
partner in de Toezichtkring Natuurhandhaving Fryslân 
een provinciale controle actie. Deze controle was voor-
namelijk gericht op de naleving van de voorwaarden ver-
bonden aan de gesloten tijd voor aassoorten (april/mei) 
en het meeneemverbod voor o.a. snoekbaars.  Er werd 
met 4 boten en 5 onopvallende auto´s gesurveilleerd van 
Lauwersmeer tot Lemmer. Er werden 65 sportvissers ge-
controleerd waarvan er 2 een proces verbaal kregen. Dit 
betrof het vissen zonder VISpas en  voor het vissen met 
kunstaas.  Aan drie jeugdige sportvissers beneden  de 
leeftijd van 14 jaar werden jeugdvergunningen uitgereikt.

Commissie Controle en Handhaving
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Samenwerking Toezichtkringen Natuurhandhaving 
In 2016 is wederom samengewerkt binnen het bestaande 
samenwerkingsverband “Toezichtkringen Natuurhand-
having”. De BOA’s van Sportvisserij Fryslân zijn gemiddeld 
ongeveer 7 keer per maand ingezet bij gezamenlijke con-
troles met de handhavende partner organisaties. Daar-
naast is er door externe partijen deelgenomen aan de 
controle acties georganiseerd door Sportvisserij Fryslân.

De BOA’s van Sportvisserij Fryslân hebben ondersteu-
ning verleend aan onderzoeken naar visstroperij. In 
2016 heeft dit o.a. geleid tot het kunnen verwijderen van 
1100m staand wand uit het Sneekermeer en het aanhou-
den van twee verdachten hiervoor. Daarnaast werd er 
tijdens een gezamenlijke actie met de politie en NVWA 
nog 100m staand net verwijderd uit de wateren binnen 
de bebouwde kom van Sneek. 

Tevens is er een actie geweest naar visstroperij in Súdwest 
Fryslân welke heeft geresulteerd in een in beslag name 
van 9 fuiken en de aanhouding van één verdachte.  

Resultaten

BOA
Gedurende het jaar 2016 hebben de BOA’s van Sportvis-
serij Fryslân 72 PV’s uitgeschreven en zijn er in totaal door 
de BOA’s 1084 sportvissers gecontroleerd. Dit aantal ligt 
vors lager dan in 2015. Wegens diverse redenen zijn min-
der sportvissers gecontroleerd, zoals focus op beroeps-
visserij, minder beschikbare vrije tijd en ziekte.

Controleurs 
In 2016 zijn er 11 controleurs actief geweest en hebben 
hun bevindingen geregistreerd in het registratiesysteem 
voor de controleurs (RCS). Kortom zijn er door de hengel-
sportcontroleurs 999 sportvissers gecontroleerd, waar-
van er 895 aan de visserijregels voldeden. Dit betekent 
dat er 104 van de gecontroleerde vissers zich niet aan de 
regels heeft gehouden. Om een beeld te krijgen welke 
overtredingen de controleurs veelal tegenkomen tijdens 
een controle, is vanuit het RCS een overzicht gemaakt:

Geen schriftelijke toestemming in bezit (VISpas): 89
Gesloten tijd aassoorten: 1
Vissen met levend aas: 3
Vissen met meer hengels dan toegestaan: 9
Weigering medewerking te verlenen: 1
Overige overtredingen: 1

Het aantal personen dat zich niet aan de regels houdt is 
10,4 % van de gecontroleerde personen. Van de vissers 
die geen VISpas of schriftelijke toestemming was een 
groot deel onder de 14. Bij controle van jeugdige vissers 
bleken in 2016 veel de papieren niet goed voor elkaar 
te hebben. De controleurs hebben voor deze gevallen 
jeugdvergunningen bij hen en geven deze aan de kinde-
ren samen met de benodigde voorlichting. Naast het vis-
sen zonder toestemming komt het vissen met meerdere 
hengels toch ook nog behoorlijk vaak voor, net als het vis-
sen met levend aas. 

Controles beroepsvisserij
Totaal zijn er in 2016  108 controles uitgevoerd op de Frie-
se beroepsvissers. Per 1 december 2016 is de nul-melding 
defi nitief weer ingevoerd en werd ook goed nageleefd 
door de nog vissende beroepsvissers. De meesten had-
den hun fuiken voor de winterperiode reeds uit het water 
gehaald op 1 december. Als de vissers de vangtuigen het 
water uithalen voor de winterstop, is dit in alle gevallen 
gemeld bij de betreff ende BOA. 

Omtrent de dobbervisserij zijn geen meldingen binnen-
gekomen. Bij het vissen met dobbers dient een melding 
gedaan worden ‘s middags om 12:00 voorafgaan aan de 
vissessie. Naast het ontbreken van meldingen van de be-
roepsvissers zijn er in 2016 geen klachten geweest van sport-
vissers over de dobbervisserij en heeft de Friese Bond in de 

VBC vergaderingen kenbaar gemaakt dat ze in 2016 niet 
met dobbers hebben gevist omdat men de bijvangst niet 
meer mag behouden.  In 2016 zijn geen onvolkomenhe-
den geconstateerd bij de controles op de Friese beroeps-
vissers en is er conform afspraak gemeld indien de aan-
landtijd afweek van de gemaakte afspraken.

Stagiaires
In 2016 heeft Sportvisserij Fryslan op basis van haar maat-
schappelijke positie weer tijd en ruimte beschikbaar 
gesteld om twee stagiaires, uit de opleiding Veiligheid, 
Toezicht en Handhaving van het ROC de Friese Poort ken-
nis te laten maken met Controle en Handhaving binnen 
de Sportvisserij in Fryslân. Eén stagiaire heeft 15 weken 
meegelopen met de  Boa´s en onder leiding van de  co-
ordinerend Boa zijn alle voorkomende controle en hand-
havingsaspecten op het gebied van Visserijwet en Wet 
Dieren  aan de orde geweest. 

Intensiveren samenwerken buurtfederaties 
Op 4 juli 2016 is een convenant getekend door alle BOA 
organisaties die handhaving verrichten in de provincies 
Fryslân, Groningen en Drenthe. Dit convenant is de eer-
ste stap naar een brede samenwerking tussen werkgevers 
met groene BOA’s in het hele noorden. Dit sluit aan bij de 
nieuwe indeling van de politieregio’s (Noord Nederland). 
In 2016 heeft er nog geen verdere uitwerking van het 
convenant plaatsgevonden. Trekkersrol hiervoor ligt bij 
de provincie Groningen en zal in 2017 verder opgepakt 
worden.   

Commissie Controle en Handhaving
Vervolg
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Onderhoud
Naast grote onderhoud aan de Helomavaart zijn er bij de 
Heafeart herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Naast het her-
stellen van de schade die aan de voorzieningen in de Heafeart 
is ontstaan tijdens het baggeren in het vroege voorjaar van 
2016 heeft de betreffende aannemer in opdracht van Sport-
visserij Fryslân de overige voorzieningen die aan onderhoud 
toe waren aangepakt. Voor de herstelwerkzaamheden na het 
baggeren zijn geen kosten in rekening gebracht. 

In 2016 zijn ook nog een aantal kleinere onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd. Hieronder een korte weergave van 
de werkzaamheden die in opdracht van Sportvisserij Fryslân 
zijn uitgevoerd:
•	 Twee	keer	gemaaid	bij	de	voorzieningen	aan	de	Heloma-

vaart
•	 Parkeervoorziening	steigers	Westerein	gemaaid
•	 Maaiwerkzaamheden	 steigers	 P.M.	 kanaal	 te	 Kootstertille	

(ook natte profiel) en Blau Forlaet
•	 Maai	en	onderhoud	werkzaamheden	Zestieroeden
•	 Visplaatsen	Hooivaart	maaiwerkzaamheden

In 2016 opgestarte/lopende projecten

Visplaatsen Westergeest
Gezamenlijk met HSV de Dobber is er een projectplan opge-
steld welke is beoordeeld door de gemeente. Het plan is om 
in overleg met de gemeente aan de Zwemmer nabij de Wy-
geast ca. 20 visplaatsen te realiseren. Het is een mooie locatie, 
echter ziet de gemeente problemen ontstaan met het par-
keren zodra de voorzieningen zijn aangelegd. Aan de hand 
van het voorbeeld bij de Westerein, is dit in het ingediende 
plan verder uitgewerkt. Ondanks dat dit project al lange tijd 
loopt is er in 2016 nog geen groen licht gegeven vanuit de 
gemeente. In 2017 zal hier wederom aandacht voor komen. 

Uitbreiding wedstrijd parcours Kootstertille
Er is in 2015 een projectplan gemaakt voor een mogelijke uit-
breiding van het wedstrijdparcours te Kootstertille. Het doel 
van de uitbreiding is om het parcours geschikt te maken voor 
nationale en internationale wedstrijden. In 2016 is meer dui-
delijkheid gekomen over dat de kans op internationale wed-
strijden op het nieuw aan te leggen parcours erg klein is. Op 
dit moment vindt oriëntatie plaats over verschillende alter-
natieven om steigers aan te leggen.  Rijkswaterstaat heeft in 
2016 toestemming gegeven voor het aanleggen van de voor-
zieningen. In de 1e helft van  2017 zal het plan verder uitge-
werkt worden zodat het Algemeen Bestuur van Sportvisserij 
Fryslân in die periode een definitief besluit kan nemen. 

Vijvers Menaldum 
HSV De Deinende Dobber heeft aangegeven samen met 
Sportvisserij Fryslân en de gemeente de mogelijkheden te 
willen onderzoeken voor het realiseren van een aantal ‘vis-
vijvers’ bij het glastuingebied. Momenteel is de vijverpartij 
openbaar water, maar zijn er meer mogelijkheden om het 

sportvisserijbelang te optimaliseren. Het is de insteek een vis-
stand na te streven die niet intensief moet worden beheerd, 
maar wel aantrekkelijk is voor de sportvisserij. Het project 
sluit aan bij de beleidsdoelstellingen die geformuleerd zijn in 
het landelijk beleidsplan. Echter is gebleken dat de gemeente 
de visrechten niet wil verhuren omdat men de vijver wel zou 
willen verkopen. HSV De Deinende Dobber heeft aangege-
ven aankoop te willen overwegen en zal in 2017 samen met 
Sportvisserij Fryslân verder oriënteren naar de mogelijkhe-
den. 

Sud Ie
In 2015 is Sportvisserij Fryslân wederom betrokken geweest 
bij een subsidie aanvraag voor het waddenfonds voor de 
herinrichting van het Sud Ie gebied tussen Dokkum en het 
Lauwersmeer. In de eerste fase is eerder helaas het projecton-
derdeel met o.a. de visserij voorzieningen niet gehonoreerd. 
In 2015 is er een aanvraag ingediend voor de tweede fase. Er 
is ingezet op een realisatie van 18 visplaatsen en een trailer-
helling, waarvoor 30% van de financiën afkomstig is vanuit 
het waddenfonds en 35% van de provincie. Deze subsidie is 
toegewezen en wordt uitgekeerd. Met een bijdrage vanuit 
Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Nederland worden 18 
visplaatsen en een trailerhelling aan de Sud Ie gerealiseerd. 
Helaas is het niet gelukt dit project af te ronden in 2016. In 
het voorjaar van 2017 zullen de voorzieningen worden gerea-
liseerd en zullen de financiën worden afgerond.  

Vergaderingen
Er is door de commissie in 2016 twee 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 en diverse gemeenten.

Commissie

Opbouw van Commissie
De commissie Sportvisserij Voorzieningen (CSV)  is gekop-
peld aan de portefeuille Sportvisserij Voorzieningen. De com-
missie is opgebouwd uit een portefeuillehouder (voorzitter 
van de commissie), een beleidsmedewerker van het kantoor 
en een aantal commissieleden.

Commissieleden
Bij de start in 2016 bestond de commissie uit 4 personen. 

Portefeuillehouder:   Sieds Leijstra
Beleidsmedewerker:   Germ Zeephat
Commissieleden:   Harry Lafleur
  Arjen Antonisse
 
Doel commissie
Een goede toegankelijkheid aan en op het water voor de 
sportvisserij.

De commissie heeft zich gedurende het jaar 2016 voorname-
lijk ingezet voor het aanleggen van vissteigers en trailerhel-
lingen. Onderdeel van deze werkzaamheden waren diverse 
overleggen bij gemeenten, waterschap, natuurorganisaties 
en provincie over de aanleg en onderhoud van voorzienin-
gen.  
 

Activiteiten
Gerealiseerde projecten in 2016

Calamiteitenteam
In samenwerking tussen Sportvisserij Fryslân en Wetterskip 
Fryslân is op 18 oktober een cursusdag georganiseerd voor 
de vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor het calami-
teitenteam (zie foto). De vrijwilligers hebben na de cursusdag 
een schepnet, waadpak en twee tonnen in ontvangst ge-
nomen om zo tijdens calamiteiten ingeschakeld te kunnen 
worden om vis te redden indien dat mogelijk is. Het calami-
teitenteam zal ingeschakeld worden via de piket ambtenaren 
van Wetterskip Fryslân die de meldingen doorgezet krijgen 
van het Milieualarmnummer. Het calamiteitenteam is een po-
sitieve samenwerking tussen de sportvisserij en de waterbe-
heerder, waar iedereen voordeel van heeft. 

Onderhoud Helomavaart
In het onderhoudsplan voor 2015 was het wedstrijdparcours 
in de Helomavaart te Wolvega opgenomen. Het parcours was 
nodig aan onderhoud toe wegens rotte planken en het op-
hogen van de ‘opstap’ naar de steigers. Het onderhoud heeft 
echter niet kunnen plaatsvinden in 2015, wegens het verval-
len van de pacht die op de voorzieningen liggen. Gezien de 
nodige risico’s is overwogen om het onderhoud uit te stellen 
naar 2016. In december is gebleken dat de pacht succesvol 
is verlengd. Begin november 2016 was het dan zo ver en is 
Loonbedrijf Huismans begonnen aan het onderhoud aan de 
voorzieningen. Binnen twee weken was de klus geklaard en 
inmiddels liggen de voorzieningen er weer mooi bij. 

Commissie Sportvisserij Voorzieningen
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Activiteiten

Realisatie Visplan 2017
In 2016 is het Visplan volledig herzien en geactualiseerd 
op basis van de gegevens voortkomend uit de monito-
ring van 2015. Begin 2017 zal het Visplan worden aange-
boden aan Wetterskip Fryslân voor de toetsing aan de 
Kader Richtlijn Water. De voornaamste discussiepunten 
binnen het Visplan bestonden uit de otter werende maat-
regelen voor aalfuiken en het plaatsen van vaste vistui-
gen voor kunstwerken. Deze thema’s betreff en beide de 
Friese Bond van Binnenvissers. 

Visuitzet 
In 2016 is het spiegelkarperproject wegens organisatori-
sche omstandigheden in kleinere vorm uitgevoerd en we-
gens de weersomstandigheden uitgesteld tot begin 2017. 
Echter betreft het wel de uitzet van 2016 zoals die in het 
Visplan is beschreven. Vanaf 2017 zal het spiegelkarper-
project vallen onder Sportvisserij Fryslân en zal er door 
de commissie water- en visstandsbeheer meer richting 
worden gegeven aan de uitzetten. De locaties waar de 
uitzet voor 2016 heeft plaatsgevonden zijn Makkum en 
Heerenveen. Deze verenigingen hebben meegefi nan-
cierd.  Tevens is in 2016 een proces gestart met o.a. HSV 
Leeuwarden en HSV Joure voor visuitzetten in afgesloten 
wateren met een hogere bezetting karpers. Dit proces zal 
in 2017 vervolging krijgen en worden aangeboden aan 
Wetterskip Fryslân.

Verzamelen wedstrijdgegevens
In april 2016 is een module live gegaan welke is gekop-
peld aan het viswedstrijdregistratieprogramma (VWRP). 
Met het live gaan van deze module is het mogelijk ge-
maakt voor wedstrijdvissers/verenigingen om gegevens 
in te voeren omtrent de vangsten van de wedstrijden. 
Deze gegevens worden opgeslagen in een database waar 
vervolgens berekeningen mee gedaan kunnen worden. 
Wedstrijdvissen in een gestandaardiseerde vorm van 
sportvissen welke zich goed leent voor dergelijke statisti-
sche berekeningen om uiteindelijk iets te kunnen zeggen 
over de ontwikkelingen in toename/afname diverse vis-
soorten. De evaluatie van dit nieuwe systeem vindt plaats 
in 2017.   

Pilot decentraal aalbeheer
De Friese Bond van Binnenvissers heeft Sportvisserij Frys-
lân wederom gevraagd de controles uit te voeren op de 
pilot decentraal aalbeheer. De afspraken omtrent de fi -
nanciering van de controles zijn in 2016 gecontinueerd. 
Door het inzetten van twee professionele BOA’s worden 
de afgesproken controles gehaald.  De controles van de 
pilot decentraal aalbeheer zijn gecombineerd met de 
controles op de bijvangstenregeling. 

VBC Friese Boezem
Het DB van de VBC bestond in 2016 uit:
Voorzitter: Eelke Boersma
Secretaris: Germ Zeephat
Sportvisserij: Obe Veldman
Beroepsvisserij: Jon Visser 

Het AB van de VBC bestond in 2016 uit:
Voorzitter Eelke Boersma
Secretaris: Germ Zeephat
Sportvisserij: Obe Veldman 
 (bestuurslid Sportvisserij Fryslân)
Sportvisserij: Willem Hoogsteen (sportvisser)
Beroepsvisserij: Jon Visser (voorzitter Friese Bond 
 van binnenvissers)
Beroepsvisserij: Jappie Spijkstra (beroepsvisser)
Natuurbeheerder: Frank Leereveld (Staatsbosbeheer)
Waterbeheerder: Jan Roelsma (Wetterskip Fryslân)
Provinsje Fryslân: Klaas Talma

De commissie water- en visstand beheer van 
Sportvisserij Fryslân bestond in 2016 uit:
Portefeuillehouder:   Obe Veldman
Beleidsmedewerker:   Germ Zeephat
Commissieleden:   Willem Hoogsteen
  Wijtze Tjoelker
Sportvisserij Nederland: Jan Kamman

2016
Gedurende 2016 is dezelfde vergaderstructuur gecon-
tinueerd als in 2015 (met een AB en een DB). Naast de 
structuur van het AB en DB is de commissie Water- en Vis-
stand beheer actief voor de behartigen van de sportvis-
serijbelangen binnen de VBC en zaken rondom thema’s 
als waterkwaliteit, visuitzet, waterplantengroei, enz. De 
commissie heeft een adviserende rol richting de verte-
genwoordigers van de sportvisserij binnen de VBC en het 
AB van Sportvisserij Fryslân.

De commissie is gedurende dit jaar 7 keer bij elkaar ge-
weest, het DB van de VBC is 4 keer bij elkaar geweest en 
het AB van de VBC 2 keer. Naast deze reguliere vergade-
ringen zijn er 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 de overheid 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. 

Commissie Water en Visstandbeheer (CWV) 2016
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Activiteiten
   
Huurovereenkomsten
Het traject omtrent de visrechten is begin 2016 afgerond 
en er zijn inmiddels nieuwe contracten voor wat betreft 
het visrecht van de schubvis met zowel Staatsbosbeheer 
als het ministerie. Ook de beroepsvissers hebben in 2016 
het traject voor nieuwe contracten afgerond. In 2016 
heeft de sportvisserij geen inzage gehad in de contracten 
met de betreff ende beroepsvissers. 

Zeeforelproject
In de eerste helft van 2016 is wederom een aanvraag voor 
het waddenfonds ingediend. Dit is de tweede keer. He-
laas bleek ook de tweede aanvraag te weinig prioriteit 
te hebben van overige lopende projecten zoals de vis-
migratierivier. De partijen hebben in 2016 besloten toch 
verder te gaan met het project Vissen voor verbinding (in 
de volksmond Zeeforelproject) en nog één maal te pro-
beren het project in te dienen voor subsidie bij het Wad-
denfonds. De Provincie Groningen heeft inmiddels het 
penvoerder schap op zich genomen en uitbesteed aan 
het bureau Prolander. In 2017 zal opnieuw een aanvraag 
ingediend worden. 

Relatie beroepsvisserij
De beeldvorming tussen sport en beroepsvissers is in 
2016 niet signifi cant veranderd. Vele sportvissers heb-
ben het beeld dat de beroepsvisserij te intensief is en dat 

dit ten koste gaat van de biomassa van de schubvis (o.a. 
snoekbaars). In de samenwerking tussen sportvisserij, be-
roepsvisserij, Waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbe-
heer zal vanuit de sportvisserij blijvend worden ingezet 
op transparantie van de uitvoering van de visserij en een 
visserij die passend is bij het kwetsbare gebied (Nationaal 
park, N2000, enz.). De relaties binnen de VBC waaronder 
die tussen sport- en beroepsvisserij zullen de komende 
jaren aandacht blijven vragen. 

Controle en handhaving Lauwersmeer
In 2016 zijn wegens de vele signalen controles uitgevoerd 
in het Lauwersmeergebied door de BOA’s van Sportvis-
serij Fryslân gezamenlijk met Politie, NVWA en Staatsbos-
beheer. Een verdere toelichting van de handhaving in o.a. 
dit gebied is terug te vinden in het jaarverslag 2016 van de 
commissie controle en handhaving. 

Visstandbeheerscommissie (VBC) 
Lauwersmeer 2016

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 bestond in 2016 uit:
Voorzitter: Herman Dirks
Secretaris: Germ Zeephat
Sportvisserij: Obe Veldman (Sportvisserij Fryslân)
Sportvisserij: Albert Jan Scheper (Hengelsport-
 federatie Groningen Drenthe)
Sportvisserij: Rolf Haseloop (Hengelsport-
 federatie Groningen Drenthe)
Beroepsvisserij: Klaas Bouma (beroepsvisser)
Beroepsvisserij: Jelte Bouma (beroepsvisser)
Beroepsvisserij: Anja Keuter (beroepsvisser)
Waterbeheerder: Roy van Hezel (Waterschap 
 Noorderzijlvest)
Waterbeheerder: Edwin van der Pouw Kraan 
 (Waterschap Noorderzijlvest)
Terreinbeheerder: Jaap Kloosterhuis 
 (Staatsbosbeheer)
Terreinbeheerder: Jasper Schut (Staatsbosbeheer)

2016
Gedurende het jaar 2016 is de VBC 1 keer bij elkaar ge-
weest om diverse onderwerpen te bespreken, waaronder 
vismigratie, relatie tussen sport en beroepsvisserij, zeefo-
relproject, enz.

Commissie Water en Visstandbeheer (CWV) 2016
Vervolg
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Met name de Friese Boezem, de Alde Feanen en Rottige 
Meenthe krijgt hierbij de nodige aandacht.
Daarnaast zijn er regelmatig contacten met Friese Milieu Fe-
deratie, Fryske Gea en Staatsbosbeheer over zowel aanslui-
ting bij sommige acties als het uitwisselen van visrechten.

Blijven communiceren over het verantwoord omgaan 
met vis (actie 4)
Blijven communiceren over het verantwoord omgaan met vis, 
zowel naar sportvissers, scholen en maatschappelijke organi-
saties. 

Via persberichten en perscontacten zijn er artikelen ver-
spreid over met name sportvisactiviteiten en wedstrijden. 
Daarbij hebben, met name lokale Jeugdactiviteiten (roof-
visdagen, jeugdwedstrijden en vislessen) extra aandacht 
gekregen.
Ook in Fisk & Wetter wordt regelmatig aandacht geschon-
ken aan verantwoord omgaan met vis. Specifi ek wordt daar-
bij gelet op de publicaties van (vangst)foto’s. Ook middels 
vislessen, jeugdviscursussen en andere jeugdactiviteiten is 
het verantwoord vissen actief uitgedragen.

Zo goed mogelijk gebruik maken van alle beschik-
bare media (actie 13)

Zodra de gelegenheid daar was zijn de website en facebook 
optimaal ingezet. Met name de facebookpagina levert veel 
respons en bezoekers op. Sporadisch maken we gebruik van 

ons Twitter en Instagram account. Dit vraagt nog de nodige 
aandacht. Voor deze communicatievormen is advies gekre-
gen bij Sportvisserij Nederland tijdens een centrale bijeen-
komst. Daarnaast is er regelmatig contact met het gespe-
cialiseerde communicatiebureau ‘Leuk Communicatie’ te 
Heerenveen. Tijdens de contacten met HSV is aangegeven 
dat wij graag deze expertise delen met de HSVn en hen sti-
muleren ook aan de slag te gaan met diverse mediavormen. 

Streven naar tenminste 25 gekoppelde websites van 
verenigingen (actie 14)

Tijdens de contacten met de HSVn en tijdens de regioavon-
den is het belang van een goede website benadrukt en zijn 
de voordelen van mijnhsv.nl gecommuniceerd. Enkele HSVn 
zijn actief benaderd hiervan gebruik te maken. 
Op dit moment zijn er 16 HSVn die een gekoppelde website 
hebben als mijnhsv.nl . Helaas zijn er ook nog HSVn die in 
het geheel niet over een website beschikken. 

In samenwerking met hengelsportverenigingen vuil-
ruimacties door sportvissers organiseren langs de 
waterkant, te beginnen met een jaarlijkse Himmeldei 
(actie 15)

Er is met alle HSVen in regio-bijeenkomsten besproken om 
een jaarlijkse Himmeldei te organiseren. 
Als voorbeeld heeft Sportvisserij Fryslân een Himmeldei ge-
organiseerd waarbij alle aangesloten HSVn zijn uitgenodigd. 
Deze heeft plaatsgevonden op 27 mei rondom de sportvis-
plas de Zestien Roeden.
Daarnaast is er in samenwerking met de Friese Milieu Fede-
ratie een eerste aanzet gegeven in de vorm van een Him-
meldei in de gemeentes Leeuwarden en Harlingen. De 
HSVen binnen deze gemeentes die ambitie toonden zijn 
hiermee aan de slag gaan. Dit heeft geresulteerd in een ac-
tie door HSV  Leeuwarden (13 okt zie foto) en HSV de Dei-
nende Dobber (17 okt). Deze acties hebben de nodige posi-
tieve publiciteit opgeleverd.

De maatschappelijke waarde van sportvissen uitdra-
gen in externe media (actie 16)

We hebben hierbij actief extern publiciteit gezocht middels 
persberichten, perscontacten, adverteren i.c.m. redactio-
neel. Dit heeft geresulteerd in enkele redactionele artikelen 
in de Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. Daarnaast 
zijn, i.c.m. ingekochte advertentieruimte, redactionele arti-
kelen verschenen in Friesland Markant, recreatiebijlage van 
Friesch Dagblad en verschillende Recreatiekrant. 

Sectie Voorlichting & promotie
De werkzaamheden en taken voor Voorlichting & Promotie 
worden uitgevoerd en geïnitieerd door de medewerker V&P 
op het kantoor. 

Taken:
•	 Ondersteunen	van	de	promotieactiviteiten	van	de	ander	

commissies;
•	 Verzorgen	van	uitgifte	van	folders	en	ander	vormen	van	

promotieartikelen over de Friese hengelsport (nationaal 
en internationaal);

•	 Vertegenwoordigen	van	Sportvisserij	Fryslân	op	beurzen;
•	 Samenwerking	zoeken	met	andere	federaties	op	het	ge-

bied van promotie;
•	 Zorgdragen	 voor	 correcte	 persvoorlichting	 aangaande	

Sportvisserij Fryslân zaken;
•	 Voorlichting	verzorgen	aan	de	verenigingen;
•	 Voorlichting	verzorgen	aan	politiek	en	overheid;
•	 Bieden	van	ondersteuning	aan	verenigingen	op	het	ge-

bied van voorlichting en promotie;
•	 De	federatieve	uitgave/editie	van	het	Visblad	en	het	ver-

enigingsblad Fisk&Wetter verzorgen;
•	 Beheren	 en	 onderhouden	 van	 de	website	 en	 Facebook	

van Sportvisserij Fryslân.

Medewerker V&P:    Pyt Achenbach
Bestuurlijk verantwoordelijk:  Harrie Holtman

Voor 2016 zijn een aantal speerpunten opgesteld en 
vastgelegd in het Jaarplan 2016

Relatienetwerk met gemeenten opbouwen (actie 1)
Ondersteunen van HSVen met opbouwen relatienetwerk met 
Friese gemeenten.

In 2016 is de eerste aanzet gegeven. Hiervoor is samen met 
de HSVn Lemmer, de Bears Balk, Ons Genoegen Sint Nico-
laasga en Joure binnen de gemeente Fryske Marren een pi-
lot opgesteld.
Onder begeleiding van Harrie Holtman (Sv Frl), Bert Zoete-
meijer (SVN) en Germ Zeephat(Sv Frl) zijn er verschillende 
bijeenkomsten geweest. Eerst met de HSvn onderling en in 
een later stadium ook met de Gemeente de Fryske Marren. 
Ten behoeve van het project hebben de HSVn ook facts-
heets en andere documenten opgesteld over de aanwezige 
viswateren. Op basis hiervan zijn wederzijdse wensen en 
eisen opgesteld om een optimaal gebruik te realiseren van 
het aanwezige viswater in de gemeente de Fryske marren. 
Dit project is een continu proces en loopt de komende jaren 
door.
Tevens geldt het project als een ‘leertraject’ voor komende 
overleggen binnen andere gemeentes.

Samenwerken met andere organisaties (actie 2)
Samenwerken met natuur-, sport- en recreatieorganisaties in-
tensiveren, en zo mogelijk samenwerking met de (buur)federa-
ties en Sportvisserij Nederland versterken.

In samenwerking met Sportvisserij Nederland is een website 
in constructie over de sportvismogelijkheden in Nederland, 
waarbij Fryslân als specifi ek sportvisgebied een prominente 
plaats krijgt. 

Voorlichting & promotie 
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Opbouw van Commissie
De Wedstrijdcommissie bestaat uit een portefeuillehouder 
(voorzitter van de commissie en lid van het AB Sportvisse-
rij Fryslân), een beleidsmedewerker van het kantoor en een 
aantal commissieleden.

Commissieleden
Bij de start van het seizoen 2016 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

Vanuit de Wedstrijdcommissie was er het voornemen om 
een ‘Jeugd en Damesclinic’ en de ‘Fryslân Cup’ (een competi-
tie van Teamvissen) te organiseren. Beide activiteiten vloeien 
voort uit het beleidsplan van Sportvisserij Nederland “als 
team naar de top”.

Ondanks de nodige voorbereidende inspanningen zijn bei-
de evenementen niet door gegaan vanwege gebrek aan be-
langstelling. 

Friese kampioenschappen/
selectiewedstrijden 2016

In 2016 zijn de verschillende Friese Kampioenschappen alle-
maal voortreffelijk verlopen en kunnen we wederom terug-
kijken op een zeer geslaagd wedstrijdseizoen.

NOK
Met maar liefst 6847 gr is Menno Hoogsteen, HSV de Riet-
voorn Kootstertille, de eerste Friese deelnemer die het Noord 
Oostelijk kampioenschap (NOK) heeft gewonnen. Dit was in 
al de voorafgaande 12 edities niet eerder gebeurd.
In de Workumer Trekvaart hebben op zaterdag 9 april, 162 
wedstrijdvissers uit de 3 Noordelijke Federaties deelgeno-
men aan deze eerste grote wedstrijd van het seizoen. Dit 
jaar was de centrale organisatie in handen van Sportvisserij 
Fryslân. Hoewel het zonnetje zo nu en dan scheen maakte de 
wind, die in de lengte van het water stond, het toch tot een 
pittige wedstrijd. 
Uiteindelijk was het de routinier Menno Hoogsteen, lid van 
HSV de Rietvoorn Kootstertille, die in de categorie Dob-
berdragend met 6847 gr de Noord Oostelijke kampioen is 
geworden. Het kampioensbord werd hem tijdens de prijs-
uitreiking in ‘de Klameare’ te Workum overhandigd door 
voorzitter Gerrit Sloot van het jubilerende Sportvisserij Oost 
Nederland. 
In totaal is er ruim 297 kg aan vis gevangen door de 162 deel-
nemers. 

Opbouw van Commissie
De commissie is opgebouwd uit portefeuillehouder (voor-
zitter), een medewerker van kantoor en commissieleden.

Portefeuillehouder:  Bart van Someren 
 
Kantoor:  Albertje Hoff

Commissieleden:  Wietze de Haan
  Peter Bodenstaff
  Jan van der Werf

Vislessen
In 2016 zijn er weer diverse vissenlessen verzorgd door 
onze vismeesters. 

De vismeesters in Fryslân zijn: Magda Nelen
   Peter Bodenstaff
   Rene Seefat
   Jan van der Werf
   Jan Rozenberg

Uit het rechter overzicht blijkt dat er 4 vismeesters actief 
zijn geweest en dat zij in 2016 een totaal van 49 vislessen 
hebben gegeven. 

Eind 2016 heeft portefeuillehouder Bart van Someren 
aangegeven niet meer actief te kunnen zijn als portefeuil-
lehouder Jeugd. Inmiddels hebben we een vervanger 
voor Bart gevonden. Het betreft Sybrand de Vries uit Oos-
ternijkerk.

In oktober 2016 zijn we van start gegaan met de organisa-
tie van het Jeugdevent in 2017. De commissie bestaat uit: 
Magda Nelen, Magda van Ginkel, Harrie Holtman, Marco 
Kraal en Albertje Hoff.

WedstrijdCommissie

Fryslan 2012 2013 2014 2015 2016

Aantal actieve 
vismeesters: 

3 5 4 5 4

Totaal aantal 
vislessen: 

49 56 64 44 49

Totaal aantal 
kinderen bij 
vislessen: 

1139 1188 1209 956 1054

Totaal aantal 
jeugdactiviteiten: 

5 21 10 4 3

Totaal aantal 
kinderen bij 
overige 
jeugdactiviteiten: 

667 854 768 589 635

Commissie Jeugd
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Kampioenengalerij 2016

FK Teams
Maar liefst 15 teams streden op 7 mei om het Friese Kam-
pioenschap vanaf de steigers in de Helomavaart nabij Mun-
nikeburen. De onderlinge verschillen waren zeer gering, met 
name tussen de eerste twee Teams.
Het team de Oanslach 2, Harkema had hetzelfde aantal 
punten dan het team van de Rietvoorn 3. Echter de vijf zeer 
‘betoefte’ sportvissers van Harkema hadden 9 kg meer vis 
gevangen en zijn derhalve met ruim 38 kg de terechte Fries 
Kampioen. Met dik 29 kg eindigde het team uit Kootstertille 
(de Rietvoorn 3) op de tweede plek. Het 1e team van HSV de 
Oanslach, Harkema, behaalde de derde plaats met 24 punten 
en bijna 23 kg. 
De scheidende voorzitter van Sportvisserij Fryslân, Sake van 
der Meer, verzorgde de prijsuitreiking en mocht zichzelf de 
tweede prijs uitreiken als lid van het Rietvoorn 3 team. 
Zowel de vangsten als het weer waren prima en daardoor 
klonk er geen enkele wanklank onder de deelnemers en was 
men uiterst tevreden over het verloop van de wedstrijd.  In 
totaal wisten de 75 deelnemers ruim 258 kg vis te vangen.

Op de foto: Achter vlnr; Klaas Mozes, Johan Koning, Fokke Vis-
ser en voor Dave Martens en Rein Pal.

FK Individueel
Het was wederom een prachtig mooi gezicht op 21 mei aan 
de Workumer Trekvaart; 87 zeer geconcentreerde wedstrijd-
vissers die probeerden zoveel mogelijk vis te verschalken in 
de strijd om het Fries Kampioenschap Wedstrijdvissen.
Ondertussen was het hard werken om de 13 mtr hengel strak 
boven het water te houden. Dit was een fikse inspanning 
aangezien de stevige wind in het verlengde van het water 
waaide en daarmee een grote invloed had op de vangsten. 
Na afloop van de wedstrijd werd er door de 87 deelnemers in 
totaal bijna 95 kg aan vis ter weging aangeboden. Dit is een 
teleurstellend resultaat en werd voornamelijk verklaard door 
de tijd van het jaar en de inactieve vis. 
De Fries Kampioen, Lieuwe Pander van Hengelsportvereni-
ging de Oanslach, Harkema had 4 kg in zijn net. 
De nummer 2 Harm Bekkema van HSV de Rietvoorn, Koot-
stertille ruim 3,8 kg en de nummer 3 Tabe Bleeker, HSV Leeu-
warden bijna 2,8 kg.  

Eveneens vakwinnaars en daarmee 4 is Egbert vd Kamp, HSV 
de Oanslach Harkema (2,2 kg) en 5 is Harm Broekstra, HSV de 
Rietvoorn Kootstertille (2,1 kg). 
Na afloop in de Klameare te Workum werden de winnaars ge-
huldigd en nam Lieuwe Pander vol trots het Kampioensbord 
in ontvangst. 

Foto de kampioenen: vlnr Egbert vd Kamp (4), Harm Bekkema 
(2), Lieuwe Pander (1 Fries Kampioen), Tabe Bleeker (3), Harm 
Broekstra (5)

FK Jeugd
“Wat hawwe d’r moai waar bij”, dit was een veel gehoorde 
kreet op 4 juni, de ochtend van de Fries kampioenschap 
Jeugd langs de wateren op het Frisiaterrein ten Noordwes-
ten van Grou. Het was de tweede keer dat dit uitermate ge-
schikte wedstrijdparcours gebruikt werd voor een FK.
Alle 24 deelnemers hebben vis gevangen en na afloop wa-
ren alle sportvissers en begeleiding zeer tevreden over de 
prachtige visdag. Ochtends om 8 uur werd er gestart vanuit 
de PartyTent op het wedstrijdterrein. 
Nadat eenieder zijn/haar plek had ingericht werd er vanaf 10 
uur gevist. Tot aan 13 uur is er zeer enthousiast gevist en is 
er in totaal 27492 gr vis gevangen. Dik 5 kilo meer dan vorig 
jaar (26 dlnmrs). 

Uiteindelijk was Christiaan Dijkstra, HSV de Snoek Wolvega 
de meest ‘betoefte’ sportvisser in cat. t/m 13 jaar met 1390 
gram vis. Hij bleef daarbij zijn zus Susanne (1221 gr) net voor. 
In t/m 18 jaar was Iwan Praamstra van de Rietvoorn met een 
totaalgewicht van 3166 gr de Fries Kampioen. 
Bij ‘de oudste jeugd’ tm 23 jaar was het Adriaan de Boer van 
hsv de Voorn, Harlingen, met 5450 gram die net Jolanda 
Hoogeveen voor bleef. Alle drie talentvolle wedstrijdvisser 
kregen een prachtige Kampioensbord uitgereikt door de ja-
rige wedstrijdleider Gooitzen Hager. 
Daarnaast ontvingen alle deelnemers een zak voer, een 
heerlijke bak patat van Vos Catering en werd er afgesloten 
met een gezamenlijke foto. 
Naast de titel en het eremetaal, hebben de beste individuele 
deelnemers zich voor het Nederlands Kampioenschap Juni-
oren geplaatst. 

FK Feeder
Op zaterdag 11 juni, vond het Friese Kampioenschap fee-
dervissen plaats op het bekende wedstrijdtraject PM Kanaal 
Blauforlaet/Reahel en op de steigers bij Kootstertille.
Ondanks het prima weer is er zeer matig gevangen. Tijdens 
de wedstrijd werd er door de 85 deelnemers in totaal ruim 
148 kg vis gevangen. 
De Fries Kampioen, Jan Weening vissend voor HSV de Riet-
voorn, Kootstertille, had daarvan 8,3 kg in zijn net. 
De nummer 2, Henk de Jong, HSV Opsterland wist 7821 kg 
te vangen. 
Anne Dirk van Assen van de Deinende Dobber, St Anne was 
met 3784 kg vakwinnaar en daarmee 3e. 
Tevens vakwinnaars en daarmee respectievelijk 4 en 5; Ber-
tus Kortman (3,3 kg/HSV de Rietvoorn) en Rene Altenburg (2 
kg/HSV de Rietvoorn), maakten de top 5 compleet. 

Op de foto ziet u de prijswinnaars: vlnr Bertus Kortman, 
Henk de Jong, Jan Weening, Anne Dirk v Assen en Rene Alten-
burg.

FK 55+
Het laatste zoetwater Fries Kampioenschap is op 21 juni ge-
vist vanaf de prachtige vissteigers in de Heafeart bij de Dee-
len door de categorie 55+.

Op de foto: De kampioenen 55+; vlnr Hielke Soeten (2), Grietus 
de Vries (1), Menno Hoogsteen (3) 

De dagwinnaar was Hielke Soeten uit Lemmer met 6146 gr 
vis. Johannes Snip van de Rietvoorn Kootstertille (5052 gr) 
was 2e en derde was Grietus de Vries (3753 gr) van it Stiekel-
bearske, Wijnjewoude. 
Aangezien Grietus ook in de eerste wedstrijd uitstekend ge-
vangen had, is hij overall kampioen geworden en daarmee 
is hij de eerste winnaar van de ‘Sake vd Meer Wisselbokaal’. 
Als 2e in het totaalklassement eindigde Hielke Soeten en als 
3e Menno Hoogsteen van Kootstertille. 
Met het totaalgewicht over 2 wedstrijden van bijna 19 kilo 
is overduidelijk dat Grietus de Vries de meer dan terechte 
nieuwe Fries Kampioen 55+ is geworden. 
In totaal is er over de twee wedstrijden door de 28 deelne-
mers bijna 181 kg vis gevangen.

Foto jeugd: Alle deelnemers van het FK Jeugd
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Lieuwe Pander Nederlands Kampioen 55+
Ook tijdens de verschillende Nederlandse Kampioenschap-
pen zijn Friese wedstrijdvissers actief geweest.
Op zaterdag 29 augustus heeft het Nederlands Kampioen-
schap Wedstrijdvissen in de categorieën Senioren en 55+ 
plaatsgevonden in het NoordHollandsKanaal nabij Spijker-
boor.
In de categorie 55+ is daarbij Lieuwe Pander lid van HSV de 
Oanslach, Harkema afgetekend Nederlands kampioen ge-
worden met een vangst van 9855 gr. Daarmee had hij ruim 
4 kg meer gevangen dan de nummer 2, Dick Kruise van HSF 
Groningen/Drenthe. 
Lieuwe was dit jaar ook al de beste tijdens het Friese Kampi-
oenschap Senioren in de Workumer Trekvaart, dat geeft wel 
aan dat het geen toevalstreffer is dat Lieuwe nu zo uitste-
kend gepresteerd heeft. 
In de top tien van de 40 deelnemers staat tevens Jan Zeep-
hat, eveneens van de Oanslach, op een fraaie 8e plek met 
1894 gr.  

Fries Kampioenschap Kustvissen
Onder goede omstandigheden is op zaterdag 7 oktober het 
FK kust gevist vanaf de dijk bij Ropta Zijl. Voor dit kampioen-
schap hadden 37 sportvissers zich ingeschreven. Er werd 
gevist in twee vakken met daarin om de 18 meter een sport-
visser.
De weersomstandigheden konden eigenlijk niet beter, een 
matige wind, zonnig en de gehele dag droog. De vangsten 
waren echter enigszins teleurstellend. Werd er 14 dagen te-
rug bij het NK nog 7 meter vis gevangen door de winnaar, 
nu moest de Fries kampioen 2016 het met 2.38 meter doen. 

Om 10.00 uur werd het startsein gegeven. Bij kustvissen wor-
den de vissen in een ruime emmer met zeewater bewaard 
en vervolgens zo snel mogelijk gemeten en teruggezet. Na 4 
uur konden de wedstrijdcontroleurs van Sportvisserij Fryslan 
de laatste ronde doen. Harrie Holtman, voorzitter van Sport-
visserij Fryslân, reikte om 15.30 uur de prijzen uit. 
De deelnemers waren zeer tevreden over de wedstrijd en kij-
ken terug op een zeer geslaagd FK 2016. 

De uitslag is als volgt:
1 A. Tot, Den Helder,    vak A7 - 239 cm 
2 Hendrik Brouwer,Nes (Ameland),   vak B11 - 121 cm 
3 Martin Douma, Leeuwarden,  vak A3 - 135 cm 
4 Theo Kiewied, Leeuwarden,   vak B1 - 52 cm

Vervolg
Kampioenengalerij 2016
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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 2016 bestond de commissie uit 4 personen. 

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

Gezien de ontwikkelingen in de visserij in het zoute water is 
het van belang dat we als georganiseerde sportvisserij be-
trokken zijn bij de zoute visserij 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. 

Doel Commissie
- Het behartigen van de belangen voor de zeevisserij
- Het zeevissen promoten binnen de provincie 
                                                                                                                                                                                                     

Activiteiten

Landelijke ontwikkelingen
De commissie heeft zich gedurende het jaar 2016 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. Be-
langrijke landelijke zaken zijn in 2016 geweest: VIBEG (geslo-
ten gebieden voor de visserij), vissen in windmolenparken, 
wedstrijden, recreatief staand wand visserij, e.d.

Open FK Kust
In 2016 heeft het FK kustvissen plaatsgevonden op 1 oktober 
te Roptazijl. Ondanks de geringe deelname waren de aanwe-
zige sportvissers erg positief en was het aantal ten opzichte 
van het FK in 2015 wederom gestegen. In 2017 zal wederom 
een open FK Kust worden georganiseerd. 

Eén van de doelen van het Open FK kustvissen is om de kust-
visserij in Fryslân op de kaart te zetten en tevens te zien hoe 
groot de zeevisserij is in de provincie. Dit zijn tenslotte de 
sportvissers waar de belangen van behartigd moeten wor-
den.  

Vergaderingen
Er is door de commissie in 2016 één keer vergaderd. Naast 
de overleggen over het FK kustvissen ging het voornamelijk 
over de landelijke ontwikkeling van zaken rondom de zeevis-
serij. 

Commissie Zeevissen Ledental Sportvisserij Fryslân 2016*

HSV Naam plaats VISpas JeugdVISPAS extra VISPAS Totaal

HSV Leeuwarden LEEUWARDEN 7744 211 21 7976

HSV Voorwaarts DRACHTEN 4233 205 5 4443

HSV Heerenveen e.o. HEERENVEEN 2101 115 14 2230

HSV de Deinende Dobber SINT ANNAPAROCHIE 1563 77 4 1644

HSV de Baars SNEEK 1348 83 3 1434

HSV Idaarderadeel GROU 1260 116 5 1381

HSV de Snoek WOLVEGA 1218 62 23 1303

HSV Surhuisterveen SURHUISTERVEEN 1276 20 0 1296

HSV de Vriendschap SNEEK 1053 88 3 1144

HSV Joure e.o. JOURE 916 72 2 990

HSV de Rietvoorn KOOTSTERTILLE 891 46 25 962

HSV Ons Genoegen Makkum e.o. MAKKUM 896 49 8 953

HSV de Voorn HARLINGEN 888 55 5 948

HSV de Bears BALK 767 31 13 811

HSV Lemmer e.o. LEMMER 744 30 5 779

HSV 't Snoerke BURGUM 682 19 1 702

HSV de Raefi n APPELSCHA 632 15 4 651

HSV Workumer Sportvisclub WORKUM 588 58 2 648

HSV Utingeradeel AKKRUM 460 26 8 494

V.S.V. het Baarsje HARLINGEN 464 18 0 482

HSV de Kleine Dobber DONKERBROEK 396 14 1 411

HSV Op Lok Ut METSLAWIER 338 37 0 375

HSV Opsterland GORREDIJK 346 18 0 364

HSV it Stikelbearske WIJNJEWOUDE 340 15 1 356

HSV de Makreel NOORDWOLDE 311 1 1 313

HSV de Oanslach HARKEMA 300 3 4 307

HSV Buitenpost BUITENPOST 262 19 1 282

HSV Ons Genoegen OOSTERWOLDE 254 3 4 261

HSV Ons Genoegen ST NICOLAASGA 227 10 1 238

HSV de Rietvoorn OLDEBERKOOP 220 15 1 236

HSV de Roodvin JUBBEGA 202 1 1 204

HSV de Tjonger MAKKINGA 190 8 1 199

HSV 't Snoerke BURGUM 40 696 1 737

Totaal Sv Frl 2016 33110 1540 167 34817

* overgenomen uit Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2016
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