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Inleiding
Sportvissers, midden in de samenleving
Belangenbehartiging voor sportvissers
Sterker inzetten op belangenbehartiging
De landelijke overheid schuift steeds meer door naar de regionale overheden. Als federatie zal onze rol de komende jaren er op gericht zijn om
onze expertise te richten op de regionale belangenbehartiging. We worden daarin ondersteund door de expertise die Sportvisserij Nederland
heeft. Op plaatselijk niveau zullen we HSV’s ondersteunen om ervoor te
zorgen dat ook de lokale belangenbehartiging verder wordt versterkt.
We streven ernaar dat alle HSVen in 2020 een relatienetwerk hebben
opgebouwd met hun gemeente en dat iedere Friese gemeente op dat
moment aandacht aan de sportvisserij besteedt. In ieder geval zal er dan
minimaal jaarlijks contact zijn tussen de lokale HSV(en) en tenminste één
contactpersoon van elke gemeente. Daarnaast streven we ernaar om het
thema sportvisserij en de verkrijgbaarheid van visdocumenten bij de HSVen op alle gemeentelijke websites te plaatsen. Samen met Sportvisserij
Nederland ontwikkelen we voor de verenigingen een pakket om hen de
tools aan te reiken en hen daarin te begeleiden.
Onze belangen zijn vaak goed te combineren met de belangen van natuur-, sporten recreatieorganisaties. Sportvisserij Fryslân wil daarom op regionaal niveau intensiever samenwerken met deze organisaties. Daarnaast is ook veel winst te halen uit
een nauwere samenwerking met Sportvisserij Nederland en onze (collega-) buurfederaties.

De sportvisserij in Fryslân is nog steeds in ontwikkeling. We zien dat het aantal sportvissers toeneemt en dat
vistrips naar onze waterrijke provincie toeneemt. We zijn daar trots op, maar het verplicht ons ook tot verdere verankering van de sportvisserij in de samenleving. Daarnaast voelen we ons als Sportvisserij Fryslân een belangrijk
onderdeel van de Sportvisserij in Nederland. We willen dan ook aansluiting zoeken bij de inleiding zoals deze is
gepresenteerd in het beleidsplan van Sportvisserij Nederland met de werktitel “ Naar Buiten” .
Anderhalf miljoen Nederlanders staan regelmatig met een
hengel aan de waterkant. Alleen of samen met anderen. Genieten van de stilte en de ruimte, van lekker buiten zijn en
van de plezierige spanning: weten we de vis te vinden en te
vangen?
Sportvissers verstaan elkaar. We vormen een community.
Maar wel één die midden in de samenleving staat. We hebben de maatschappij veel te bieden: ultieme ontspanning in
een gestresste wereld, échte avonturen in plaats van virtuele
games, een betaalbare outdoorbelevenis voor alle leeftijden.
Dat kunnen we nog beter laten zien. We delen de ruimte op
en langs het water met veel andere gebruikers en beheerders, zoals met beroepsvissers, natuurbeheerders, energieleveranciers, watersporters. Daar willen we mee in gesprek
blijven. Daarnaast stelt de samenleving ons terechte vragen:
gaan we respectvol om met de natuur, de visstand en de vis?
Dat doen we en dat willen we ook graag vertellen. Daarom
gaan we meer naar buiten, letterlijk en figuurlijk.
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Der op út!
Deze titel sluit aan op het landelijke beleidsplan, maar geeft
wel een accent op de sportvisserij in Fryslân, We zetten in op
aansluiting op het beleidsplan van Sportvisserij Nederland
met als titel “ Naar Buiten”, terwijl we daarnaast ook accenten
zullen leggen die recht doen aan onze eigen Friese waterrijke
provincie en aan onze cultuur. We gaan vervolgens als Sportvisserij Fryslân, samen met onze Hengelsportverenigingen
en met Sportvisserij Nederland aan de slag om de concrete
acties voortvloeiend uit het beleidsplan de komende jaren
uit te voeren.
Bij dit beleidsplan hoort een uitvoeringsprogramma. Jaarlijks wordt op basis van de prioriteiten die we samen met
onze HSV’s vaststellen een Jaarplan gemaakt en gecommuniceerd. Om alle acties ook daadwerkelijk te monitoren en uit
te voeren wordt daarnaast een Meerjarenplan opgemaakt,
dat we vooral achter de schermen gebruiken om sturing te
kunnen geven op de uitvoering.

Acties:
1 Ondersteunen van HSVen een relatienetwerk met de Friese gemeenten op te
bouwen (zie ook het hoofdstuk “Hengelsportverenigingen”).
2 Samenwerken met natuur-, sport- en recreatieorganisaties intensiveren, en zo
mogelijk samenwerking met de (buur)federaties en Sportvisserij Nederland versterken

Maatschappelijk verantwoord actief zijn
Wij laten als sportvisserij graag zien hoe vissers vissen en hoe we verantwoord met
de vis omgaan. We willen daar altijd de dialoog over aangaan. We zullen als georganiseerde sportvisserij kennis inbrengen over het welzijn van vis, zoeken naar alternatieven voor lood, en we vinden het belangrijk dat er eenduidige standpunten op
alle niveaus worden ingebracht over maatschappelijke thema’s.
Ook zullen onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en federatieve controleurs actief blijven controleren of sportvissers zich houden aan de gedragscode
sportvisserij, die vooral gericht is op de omgang met de vis. We vinden het belangrijk dat we misstanden in de sportvisserij zelf zoveel mogelijk voorkomen door
toezicht te houden en te handhaven op naleving van de regels uit de Visserijwet.
Overigens zien we in de praktijk dat sportvissers van zichzelf al begaan zijn met het
welzijn van vissen en hier uiterst voorzichtig mee omgaan.

Acties:
3. Blijven controleren en informeren m.b.t. gedragscode sportvisserij
4. Blijven communiceren over het verantwoord omgaan met vis, zowel naar vissers,
scholen en maatschappelijke organisaties
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VISpas, Controle en Visserijwet

We streven ernaar om het aantal Friese sportvissers ten minste op het niveau van 2015 te houden en waar mogelijk het ledental te doen groeien. Als federatie volgen wij de toekomstige campagnes en acties op dit gebied van
Sportvisserij Nederland, o.a. door actief bij te blijven dragen aan het uitbreiden van het aantal viswateren, waarin
mag worden gevist met een VISpas.
De sportvissers zullen we nog beter voorzien van informatie,
op de hoogte brengen van regels en voorlichten op het gebied van dierenwelzijn. Sportvissers zijn van alle leeftijden.
De groep waar we vooral op inzetten blijft de jeugd. Daarnaast zullen we de komende jaren ook meer nadruk leggen
op het promoten van de sportvisserij bij de leeftijdsgroep
55+.
Door te stimuleren dat alle verenigingen gebruik maken van
de online VISpasmodule en het Servicebureau Ledenadministratie kan de administratieve last worden verminderd en
de service aan de leden worden verbeterd.
Anno 2015 wordt de controle in Fryslân vooral uitgevoerd
door 14 federatiecontroleurs en 5 federatieve BOA’s, waarbij
ook de samenwerking met andere controlerende instanties
is verankerd. In Fryslân is de keuze gemaakt om alle controleurs onder te brengen in Federatief verband. Vooral ook nu
bijna alle visrechten die worden gehuurd zijn ondergebracht
in Federatief verband.
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De ambitie is de komende jaren de bestaande bezetting aan
te vullen met een netwerk van lokaal controlerende controleurs, zodat in 2020 sprake is van goed opgeleide controleurs
met een optimale provinciale dekking. Vanuit hun directere
betrokkenheid met het lokale viswater zijn deze “lokale federatiecontroleurs” tevens de oren en ogen in het veld van de
eigen HSV. We streven naar gemiddeld twee – door Sportvisserij Nederland opgeleide - lokale controleurs per gemeente
in 2020.
Uit de HSV scans in november 2015 is gebleken dat er bij
verenigingen ambitie is op het gebied van het opzetten/versterken van plaatselijke controle. We zullen met verenigingen gaan bespreken op welke wijze we vanuit de Federatie
de lokale controle kunnen versterken. Uitgangspunt moet
zijn dat de lokale betrokkenheid wordt benut en dat er sprake is van eﬃciënte samenwerking.

De samenwerking in het kader van de Toezichtskringen Natuurhandhaving werkt
uitstekend. Alle partners in dit verband leveren op structurele basis capaciteit voor
Visserijcontroles en doen mee aan projecten. In dit beleidsplan ligt de nadruk op
handhaving van deze samenwerking en waar mogelijk de samenwerking met de
federaties Groningen Drenthe en Oost-Nederland op dit gebied te versterken.

Acties:
5. Gebruik van het Servicebureau Ledenadministratie door HSVen stimuleren
6. Stimuleren van het gebruik van de online VISpas module: streven naar deelname door alle HSVen
7. Jaarlijkse controle van 10% van de leden handhaven
8. Inzet en registratiesystemen van boa’s en controleurs sportvisserij handhaven
9. Meer investeren in het werven, opleiden en inzetten van vrijwillige controleurs.
Daarbij is het streven te komen tot een evenwichtige spreiding van controleurs
binnen het gebied van de verenigingen. Gestreefd wordt naar minimaal een
2-tal controleurs per gemeente (totaal 40)
10. Samenwerking tussen verenigingscontroleurs en boa’s stimuleren
11. Handhaving van de samenwerking in de Toezichtskringen Natuurhandhaving
en samenwerking met Federaties Groningen Drenthe en Oost-Nederland versterken en wel met de nadruk op de grenswateren
12. Extra stimuleren van sportvissen bij leeftijdsgroep 55+.
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Communicatie
Onze communicatie is deels intern gericht op de
sportvissers en verenigingen en voor een ander
deel op de samenleving. Sportvisserij Fryslân zet
daar al verschillende communicatiemiddelen voor
in, zoals Fisk & Wetter, onze website, email en social media als Facebook, Twitter en YouTube. Daar
gaan we – zoveel mogelijk gebruik makend van de
technologische/maatschappelijke
ontwikkelingen - mee door.
Voor de sportvisserijorganisatie is het van groot belang om
met één stem en duidelijke standpunten naar buiten te treden. Samen met Sportvisserij Nederland zullen we de verschillende communicatiemiddelen ook sterker inzetten om
de waarde en het belang van sportvissen zichtbaar te maken
voor de samenleving.
Hengelsportverenigingen kunnen een eigen website koppelen aan de websites van Sportvisserij Nederland en de eigen
federatie. We streven ernaar dat in 2020 minimaal 25 Friese
verenigingen zo’n gekoppelde website in gebruik hebben.

Door samen met HSVen een jaarlijkse Himmeldei te organiseren, laten we zien dat de sportvisserij zich inzet voor
schoon water en respect voor de waternatuur. We gaan ons
inzetten voor de promotie van Fryslân als watersportprovincie. Uiteraard zullen we daarbij gebruik maken van de expertise en communicatiemiddelen van Sportvisserij Nederland.

Acties:
13. Zo goed mogelijk gebruik maken van alle beschikbare
media
14. Streven naar tenminste 25 websites van verenigingen die
gekoppeld zijn aan de websites van Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Fryslân
15. In samenwerking met hengelsportverenigingen vuilruimacties door sportvissers organiseren langs de waterkant, te beginnen met een jaarlijkse Himmeldei
16. De maatschappelijke waarde van sportvissen uitdragen
in media buiten de sportvisserijwereld
17. Inzetten op aansprekende gezamenlijke projecten met
anderen, ook omdat dit kansen biedt voor externe communicatie, o.a. door Fryslân te promoten als watersportprovincie

Hengelsportverenigingen

De Friese hengelsportverenigingen (HSVen) vormen de basis van de georganiseerde sportvisserij in Fryslân. Zij
bieden met zo’n 500 vrijwilligers het meest uitgebreide netwerk ‘in het veld’. Zij bieden de VISpas en daarmee de
viswateren aan: Hier worden de sportvissers lid. De HSVen organiseren de activiteiten voor de sportvissers. Lokaal dragen zij zorg voor de promotie van de sportvisserij, activiteiten voor de leden en de belangenbehartiging
voor de sportvisser. Samen met de federatie verzorgen zij lokaal het viswaterbeheer en de controle op het bezit
van visdocumenten en de naleving van de sportvisserijregels.
Sportvisserij Fryslân wil de 32 Friese HSVen op een praktische manier ondersteunen bij het versterken van de organisatie. Dat
doen we door minimaal twee maal per jaar in de regio thema-avonden te organiseren om aan de ene kant de communicatie
8
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tussen federatie en verenigingen te versterken en aan de
andere kant ervaringen uit de verenigingspraktijk te bespreken. Verenigingen kunnen elkaar op deze manier inspireren
met succesvolle werkwijzen. Ook versterken we hiermee de
regionale samenwerking tussen HSVen.
Daarnaast willen we de HSVen tijdens deze avonden adviseren over mogelijkheden hun ambities te realiseren en tegelijk de behoefte aan ondersteuning bespreken. Als Federatie
bieden we samen met Sportvisserij Nederland bestuursleden en vrijwilligers diverse opleidingen en trainingen aan,
die gericht zijn op het versterken van de vereniging. Daarnaast ondersteunen we HSVen bij de lokale belangenbehartiging waar dit gewenst is.
In november 2015 hebben we samen met onze verenigingen vastgesteld hoe de verenigingen ervoor staan: Hebben
ze voldoende vrijwilligers? Welke activiteiten voeren zij uit?
Hoe is het gesteld met het viswater? En met de ledenactiviteiten? Daarnaast is vastgelegd wat de ambitie is van de
verenigingsbestuurders. Op basis hiervan zal gedurende de
looptijd van dit beleidsplan worden gewerkt aan het samen
versterken van de Friese hengelsportverenigingen.
Maar liefst 22 van de 27 deelnemende HSVen heeft aangegeven het bestaande kader te willen uitbreiden (1). De
commissies jeugdwerk, communicatie en controle scoorden
hierin het hoogst. Bij vijf HSVen is er vanaf 2016 sprake van
een incompleet dagelijks bestuur.
In totaal hebben 15 HSVen aangegeven een betere relatie
te willen ontwikkelen met de eigen gemeente (2) (zie
hiervoor het hoofdstuk “Belangenbehartiging”). Evenzoveel
HSVen willen meer bieden op het gebied van ledenactiviteiten (3). Het actief aanleveren van foto’s en visverhalen
voor de website en het organiseren van lezingen en workshops scoorden hierin het hoogst.
De helft van de HSVen heeft aangegeven aan de slag te willen met jeugdpromotie (4). Hieronder vallen vislessen op
basisscholen, jeugdviscursussen en de ambitie om alle vissende jeugd lid te maken van de HSV (zie hiervoor het volgende hoofdstuk “Kinderen en jongeren”). Elf HSVen hebben
aangeven een beter bezochte ALV (5) te willen. Zij willen
meer betrokkenheid van leden zien, zodat op die manier
meer draagvlak ontstaat bij de activiteiten van de HSV. Verder werden ambities op het gebied van jeugdwedstrijden
(6) (zie hiervoor het hoofdstuk “Wedstrijden: als team naar
de top”), de wens om regelmatig positief in het nieuws
(7) te komen, een plan over de bevisbaarheid (8) van het
viswater, het organiseren van een jaarlijkse schoonmaakdag (9) en een jaarlijkse vrijwilligersdag (10) genoemd.
Tenslotte bleek er bij diverse HSVen onduidelijkheid te zijn
over de verzekeringen van vrijwilligers en bestuurders. In
2016 zullen alle Friese HSVen hierover worden voorgelicht en
waar nodig geadviseerd. Uitgangspunt is dat elke HSV een
aansprakelijkheidsverzekering en een bestuursaansprakelijkheidsverzekering heeft.

Top 10 uitkomst ambitiescan 2015
De resultaten van de ambitiescan zijn een belangrijke basis
voor dit beleidsplan, waarin het versterken van de HSVen
hoog op de agenda staat.
Tweemaal per jaar zullen regio-avonden worden georganiseerd. Hier zal de voortgang van het beleidsplan worden
besproken en zal het uitvoeringsprogramma om onze gezamenlijke ambities te realiseren waar nodig worden bijgesteld.
Naast digitale communicatiemiddelen (website, social media) blijft een blad een sterk middel om als vereniging actief
te communiceren met je leden: met een blad kom je letterlijk
bij leden thuis! De Friese HSVen maken nog maar beperkt
gebruik van de mogelijkheid om de leden een club-/hengelsportblad te bieden middels Fisk & Wetter i.s.m. Sportvisserij
Fryslân. De huidige opzet en deelname aan Fisk & Wetter zal
worden geëvalueerd en waar nodig worden verbeterd.

Acties:
18. Aangesloten HSVen worden geadviseerd over de wijze
waarop zij zich dienen te verzekeren (1e helft 2016)
19. Verenigingen worden actief ondersteund en begeleid
bij het versterken van hun organisatie op basis van de in
2015 gehouden ambitiescan, welke tijdens de twee maal
per jaar te houden regioavonden tenminste jaarlijks zal
worden herhaald en vervolgens bijgesteld. Hierbij komen in principe alle HSV-gerelateerde actiepunten uit
dit beleidsplan aan bod (start begin 2016)
20. Verenigingskader wordt versterkt conform de ambitiescan middels een begeleid wervingstraject van vrijwilligers, waar het betrekken van leden bij de HSVen, het
leggen van persoonlijk contact met als gevolg een beter
bezochte ALV deel van uit maken (start begin 2016)
21. Workshops worden regionaal georganiseerd waarbij samen met vrijwilligers van de HSVen de promotie van de
HSV wordt behandeld met o.a. als resultaat een “promotiekalender” per deelnemende HSV (start 2016)
22. Evaluatie opzet en deelname aan Fisk & Wetter (najaar
2016)
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Kinderen en jongeren
Vislessen op basisscholen uitbreiden

Voordeel is dat deze kinderen daarmee direct geregistreerd
zijn in HSV-Leden van de betreffende HSV. Deze kan de kinderen dan benaderen met leuke en belangrijke informatie,
uitnodigen voor jeugdactiviteiten en stimuleren om over te
stappen op de ‘coolere’ JeugdVISpas die meer mogelijkheden biedt.

In 2014 hebben ruim 1200 kinderen via een visles op een
Friese school kennisgemaakt met de sportvisserij (en via hen
ook de leerkrachten, ouders, broertjes, zusjes en vriendjes).
Op deze manier moet het mogelijk zijn om in 2020 in elke
Friese gemeente twee tot vier vislessen te geven. Dat zijn in
totaal 50 tot 100 vislessen.

Er wordt landelijk gestreefd om de JeugdVISpas een uniforme, voor jeugd aantrekkelijke prijs te geven.

Het is belangrijk dat deze ambitie nauw aansluit bij de ambitie van de Friese HSVen. Het jeugdwerk is in beginsel een
verenigingsactiviteit, die – zoals tevens wordt verwoord in
het beleidsplan van Sportvisserij Nederland – door de federatie en Sportvisserij Nederland wordt ondersteund. Tijdens
de ambitiescan in het najaar van 2015 heeft de helft van de
HSVen aangegeven aan de slag te willen met jeugdpromotie.
Hieronder vallen vislessen op basisscholen, jeugdviscursussen en de ambitie om alle vissende jeugd lid te maken.

Acties:
25. Gratis online jeugdvergunning aanbieden via de websites van alle aangesloten verenigingen

Extra aandacht geven aan activiteiten voor jongeren
van 14-18 jaar
De leeftijdsgroep van 14-18 jaar is in de sportwereld bekend
als de “drop-outleeftijd”. Ook in de sportvisserij is hier een
dipje te zien in de ledenaantallen. We willen hier aandacht
aan geven door jaarlijks bij één of twee hengelsportverenigingen pilotprojecten uit te voeren met aantrekkelijke
jeugdactiviteiten voor 14-18 jaar. Hierbij kan bijv. worden gedacht aan het organiseren van streetfishing evenementen.

Acties:

Vissen is een goedkope en gezonde buitensport, waarbij kinderen op een plezierige manier de natuur leren kennen. Om een groot en groeiend jeugdledental te realiseren is de aantrekkelijkheid van de HSVen voor de jeugd
van groot belang. We willen daarom meer kinderen laten kennismaken met het sportvissen en kinderen die al
vissen een hechte(re) band bieden met de HSV. Daarbij richten we ons op alle leeftijdsfasen, van 6 tot 18 jaar.

23. Aantal vislessen op Friese scholen in de beleidsperiode
uitbreiden en in de ruimte meer spreiden, zodat uiteindelijk in elke Friese gemeente jaarlijks 2-4 vislessen
plaatsvinden (van ca. 50 vislessen in 10 gemeenten nu
naar tenminste
75 vislessen in 20 gemeenten in 2020)
Kinderen	
  
en	
  jongeren	
  
Acties:
24. Zorgen dat in 2020 in iedere gemeente ten minste één
26. Jaarlijks bij één of twee hengelsportverenigingen pilothengelsportvereniging een basiscursus leren vissen verVissen
is
een
goedkope
en
gezonde
buitensport,
waarbij
kinderen
op
eenprojecten organiseren met aantrekkelijke jeugdactiviteizorgt (in totaal 20 hengelsportverenigingen)
plezierige manier de natuur leren kennen. Om een groot en groeiend
voor 14-18 jaar
jeugdledental te realiseren is de aantrekkelijkheid van de HSVen voor deten
jeugd
van
grootvoor
belang.
willen daarom meer
kinderen laten kennismaken
met het
Vissen
alleWe
jeugdcategorieën
laagdrempelig
en
sportvissen en kinderen die al vissen een hechte(re) band bieden met de HSV.
Jongeren
betrekken bij de organisatie
aantrekkelijk
maken
Daarbij richten we ons op alle leeftijdsfasen, van 6 tot 18 jaar.

Jongeren hebben andere wensen voor de sportvisserij dan
volwassenen. Ze denken meer vanuit de mogelijkheden van
hedendaagse media en benaderen de wereld vanuit een andere invalshoek. Daarom vinden we het belangrijk dat jongeren meedenken over het beleid van Sportvisserij Fryslân
en de hengelsportverenigingen én helpen bij de uitvoering
daarvan.

Kinderen die enthousiast zijn geworden door een visles op
school, moeten daarna direct op een gemakkelijke en betaalbare manier verder kunnen gaan met vissen. Sportvisserij Fryslân biedt beginnende jeugdvissers al jarenlang een
gratis jeugdvergunning aan, die sinds 2014 ook gratis is te
downloaden. Aangezien (ook jeugdige) sportvissers altijd lid
worden van een hengelsportvereniging, dienen de online
jeugdvergunningen ook door de HSVen te worden aangeboden.

Acties:
27. Jongeren de ruimte geven om mee te werken aan het beleid en het bedenken en organiseren van activiteiten die
zij zelf aantrekkelijk vinden

Hiermee kunnen kinderen meteen in hun directe omgeving
vissen, met één hengel en enkele aangewezen aassoorten.

Fryslân
Aantal actieve
vismeesters:
Totaal aantal
vislessen:
Totaal aantal
kinderen bij vislessen:
Totaal aantal
jeugdactiviteiten:
Totaal aantal kinderen
bij overige
jeugdactiviteiten:
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2012

2013

2014

2015

2017

2020

3

5

4

4

8

15

49

56

64

43

65

75+

1139

1188

1209

927

1300

1500+

5

21

10

4

10

25

667

854

768

589

500

1250

Vislessen op basisscholen uitbreiden
In 2014 hebben ruim 1200 kinderen via een visles op een Friese school
kennisgemaakt met de sportvisserij (en via hen ook de leerkrachten, ouders,

Beleidsplan 2016-2020 - Sportvisserij Fryslân

11

Water- & visstandbeheer

Omgaan met waterplanten en helder water
Een dichtbegroeid water is onaantrekkelijk voor de sportvisserij, maar een volledig kaal water ook. We streven naar een
gevarieerd watersysteem, waarbij een deel van het wateroppervlak begroeid is met waterplanten.

Sportvisserij Fryslân zal deze behoefte de komende beleidsperiode voor Fryslân nader inventariseren. Waar zich kansen
voordoen, zullen conform de uitgangspunten in het beleidsplan “ Naar Buiten” visvijvers zo mogelijk worden gerealiseerd.

Acties:

Acties:

30. Watergangen en vijvers voldoende vrijhouden van waterplanten voor sportvisserij
31. Visstand en visserijmogelijkheden optimaliseren

36. Kansen voor het toekennen van een specifieke hengelbestemming aan viswateren in de bebouwde kom inventariseren
37. Inzetten op de toekenning van een specifieke hengelbestemming aan tenminste vijf viswateren in de bebouwde
kom in het gebied van Sportvisserij Fryslân in de komende beleidsperiode.
38. Kansen voor de aanleg van visvijvers in Fryslân inventariseren
39. Inzetten op de aanleg van tenminste één nieuwe visvijver in het gebied van Sportvisserij Fryslân in de komende
beleidsperiode.

Viswateren toegankelijk houden
Veel viswateren worden minder toegankelijk voor sportvissers als gevolg van natuurvriendelijk beheer of gebrek aan
beheer. Daarom gaan we onderzoeken of sportvissers hun
visstekken zelf toegankelijk kunnen houden, door inzet van
vrijwilligers via de verenigingen. Waar vissen vanaf de oever
niet mogelijk is, willen we de aanleg van vissteigers en trailerhellingen stimuleren.

Acties:

Het water duurzaam bevissen

32. Mogelijkheden voor uitbreiding van het eigen beheer
van visstekken onderzoeken in proefprojecten
33. Vissteigers aanleggen op plaatsen waar geen andere
mogelijkheden zijn
34. Aanleg van openbare trailerhellingen stimuleren, met
name langs de grote wateren

Sportvisserij Fryslân zal zich blijven inspannen voor een
goede en transparante samenwerking – vooral in VBC verband - met de beroepsvisserij op de Friese wateren. Hierbij
zal continu aandacht worden gevraagd om inzage in de onttrekkingsgegevens van de beroepsvisserij op de bijvangsten.
Deze vangsten worden actief getoetst aan de ontwikkelingen van de visstand. Indien blijkt dat de biomassa reduceert,
zal waar in het belang van de sportvissers nodig, worden
ingezet op een aanpassing van bestaande quota.

Inzetten op toegankelijk viswater in de woonomgeving van kinderen

Voldoende vis in het water en een goede toegankelijkheid van het viswater zijn basisvoorwaarden voor
de sportvisserij. Beide voorwaarden vragen aandacht: de visstand neemt door allerlei omstandigheden in
veel wateren af en het kost vaak moeite visstekken langs de oevers bereikbaar te houden. We zetten ons op
verschillende manieren in om de visstand en de toegankelijkheid op een goed niveau te houden. Dat doen
we in overleg met de waterbeheerder en met inzet van eigen vrijwilligers.
Waterbeheerders zijn een belangrijke (gespreks)partner
voor de sportvisserij. Zij beheren het water en de oevers en
hebben daarmee grote invloed op de visstand en de mogelijkheden om te vissen. Het overleg tussen sportvisserij,
beroepsvisserij en waterbeheerders vindt veelal plaats in visstandbeheerscommissies (VBC). Daar lukt het meestal om tot
gezamenlijke oplossingen te komen.
Toch willen we zorgen dat we de effectiviteit van het overleg met de waterbeheerder verder versterken. We willen als
sportvisserij meer zelf initiatief nemen en proberen gezamenlijk projecten met het waterschap en andere partners
uit te voeren.
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Acties:
28. Vaker het voortouw nemen in overleg met de waterbeheerder, zelf onderwerpen agenderen en gezamenlijk
projecten uitvoeren

Een gezonde visstand in gezond water bereiken
We blijven ons inzetten om in samenspraak met de waterbeheerder te streven naar een gezonde visstand in gezond
water.

Acties:

Kinderen vissen vooral in hun directe woonomgeving, vanwege de veiligheid en hun beperkte actieradius. Daarom is
het belangrijk dat hengelsportverenigingen visrechten in
stedelijk water en kinderrijke nieuwe woonwijken huren en
hun jeugdactiviteiten daar ook organiseren.

Acties:
40. Inzicht krijgen/houden in de onttrekking van vis in de
Friese binnenwateren

Acties:
35. Inventariseren welke wateren in de bebouwde kom nog
niet verhuurd zijn aan de sportvisserij en ervoor zorgen
dat in 2020 alle water in de bebouwde kom in Friesland
bevisbaar zijn voor sportvissers

Eigen visvijvers stimuleren
Sportvissers vissen in bijna alle Nederlandse oppervlaktewateren. Die wateren zijn altijd ook voor andere functies in
gebruik. Daardoor zijn de mogelijkheden om de bevisbaarheid en de visstand te beïnvloeden beperkt. Sportvisserij
Nederland wil daarom verenigingen stimuleren om bij de
gemeente viswateren in de bebouwde kom een specifieke
hengelbestemming toe te kennen of anders eigen visvijvers
aan te leggen.

29. Samen met Wetterskip Fryslân een calamiteitenteam opzetten
Beleidsplan 2016-2020 - Sportvisserij Fryslân
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Zeesportvisserij

De zee heeft een bijzondere aantrekkingskracht op veel sportvissers. De ruimte, vrijheid, wind en golven vormen een deel van de passie voor het zeevissen. Sprake zal zijn van een lobby voor duurzamere visserij langs de
Noordzeekust en in de Waddenzee. Ingezet zal worden op de instelling van nettenvrije zones langs de kust en
in riviermondingen en het invoeren van een VISpas voor zeesportvissers. Ook willen we samen met Sportvisserij
Nederland en de buurfederaties regionaal inzetten op goed bereikbare visplekken en voorzieningen langs de
kust en met name de huidige hotspots behouden.
Acties:
41. Inventariseren van het huidige gebruik en de behoefte
aan sportvismogelijkheden voor de zeesportvisserij in
Fryslân
42. Lobbyen voor duurzamere visserij langs en in de Waddenzee
43. Opzetten federatieve competitie zout

14
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Expertisecentrum vis en sportvisserij
Om ons werk goed te kunnen doen, moeten we over de juiste kennis
beschikken. Sportvisserij Nederland wil hét expertisecentrum zijn en
blijven voor vis en sportvisserij. Sportvisserij Fryslân zal hiervan zoveel mogelijk gebruik maken en waar mogelijk bijdragen aan de kennis en expertise voor dit centrum waar dit specifieke regionale kennis
betreft.

Acties:
44. Bijdragen aan landelijke kennis en expertise m.b.t. specifiek Friese zaken

Beleidsplan 2016-2020 - Sportvisserij Fryslân
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Wedstrijden

48.

FK Korps wijzigen in FK Teams

De	
  Fryske	
  hengelsportverenigingen	
  
De Fryske hengelsportverenigingen

De wedstrijdvisserij heeft een aparte plaats in het beleidsplan van Sportvisserij Nederland. We willen een divers
aanbod aan wedstrijden bieden, waarbij iedere wedstrijdvisser op een passend niveau zijn sport kan beoefenen.
Ook streven we ernaar dat Nederlandse sportvissers nog beter gaan presteren bij internationale wedstrijden. In
het beleidsplan ‘Als team naar de top’ staat wat daarvoor nodig is op het gebied van organisatie, niveau, opleiding en promotie. Professionalisering, verbinding en samenhang zijn de sleutelwoorden.
Sportvisserij Fryslân zal de komende beleidsperiode zoveel mogelijk invulling geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen de wedstrijdvisserij in Fryslân, zoals deze zijn
beschreven in het beleidsplan van Sportvisserij Nederland.

Wedstrijdvissen in Fryslân
Door het nieuwe Sportvisserij Nederland Wedstrijdbeleidsplan ‘als team naar de top’, zijn ingrijpende wijzigingen
doorgevoerd in de opzet van het wedstrijdvissen op met
name landelijk niveau zoals o.a. het vervallen van het NK
Korpsen.

binden. Daartoe worden alle Friese HSVn benaderd om een
of meer teams te formeren om deel te nemen aan de Fryslan Cup. Om een eerste inventarisatie te maken worden de
verenigingen aangeschreven om deel te nemen aan deze
Fryslan Cup en derhalve een team af te vaardigen voor de
competitie. Daarnaast kan het initiatief hiertoe ook bij de
individuele wedstrijdvisser liggen. Indien hij/zij in staat is
om een Team van 5 sportvissers te formeren kan hij/zij het
laten weten aan de HSV zodat men namens de HSV kan
deelnemen aan de Fryslan Cup.

Dames en U20
Ondanks dat het NK Korpsen is komen te vervallen heeft
de Wedstrijdcommissie van Sportvisserij Fryslan besloten
het Friese kampioenschap korpsen wel te handhaven, zij
het onder een nieuwe naam, het Fries Kampioenschap
Teams. Dit is geen selectiewedstrijd meer, maar een op
zichzelf staande wedstrijd en zal jaarlijks plaatsvinden.
Ook heeft Sportvisserij Fryslan zich geconformeerd aan de
prioritering van het Teamvissen en wil daarom een teamcompetitie op zetten om de ‘Fryslân Cup’. Hiervoor is het
van belang dat er Vereniging Teams geformeerd worden,
van minimaal 5 sportvissers, die onderling de strijd aan16
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Om het Jeugdvissen en het Damesvissen te stimuleren en
te promoten wordt er jaarlijks een clinic georganiseerd
voor Dames en de U20 Jeugd. Dit landelijk initiatief vanuit
SVN zal Sportvisserij Fryslân op haar eigen manier invullen.

Acties:
45. Opzetten Fryslân Cup (wedstrijdcompetitie voor HSV
Teams)
46. Opzetten Clinic voor Dames
47. Opzetten Clinic voor U20 jeugd
48. FK Korps wijzigen in FK Teams

Hengelsportvereniging
HSV Leeuwarden
HSV Idaarderadeel
HSV Op Lok Ut
HSV 't Snoerke
HSV Buitenpost
HSV De Rietvoorn
HSV Surhuisterveen
HSV De Oanslach
HSV Voorwaarts
HSV Opsterland
HSV It Stikelbearske
HSV Heerenveen eo
HSV Utingeradeel
HSV De Roodvin
HSV Ons Genoegen
HSV De Kleine Dobber
HSV De Reâfin
HSV De Tjonger
HSV De Rietvoorn
HSV De Makreel
HSV De Snoek
HSV Lemmer e.o.
HSV Joure
HSV De Bears
HSV Ons Genoegen St Nyk
VSV Het Baarsje
HSV De Voorn
HSV De Deinende Dobber
HSV De Baars
HSV De Vriendschap
HSV Ons Genoegen
WSVC Workum

Plaats
Leeuwarden
Grou
Metslawier
Burgum
Buitenpost
Kootstertille
Surhuisterveen
Harkema
Drachten
Gorredijk
Wijnjewoude
Heerenveen
Akkrum
Jubbega
Oosterwolde
Donkerbroek
Appelscha
Makkinga
Oldeberkoop
Noordwolde
Wolvega
Lemmer
Joure
Balk
St. Nicolaasga
Harlingen
Harlingen
St. Annaparochie
Sneek
Sneek
Makkum
Workum

Gemeente
Leeuwarden
Leeuwarden
Dongeradeel
Tytjerksteradeel
Achtkarspelen
Achtkarspelen
Achtkarspelen
Achtkarspelen
Smallingerland
Opsterland
Opsterland
Heerenveen
Heerenveen
Heerenveen
Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Weststellingwerf
Weststellingwerf
De Fryske Marren
De Fryske Marren
De Fryske Marren
De Fryske Marren
Harlingen
Harlingen
Het Bildt
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân

Regio
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Noord
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
West
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Lijst van actiepunten 2016 - 2020

1.

7.
8.

Ondersteunen van HSVen met opbouwen relatienetwerk met Friese gemeenten
Ambitie: Alle Friese gemeenten hebben een pagina
over sportvissen met een link naar de HSV(n) op hun
website
Samenwerken met natuur-, sport- en recreatieorganisaties intensiveren, en zo mogelijk samenwerking met de
(buur)federaties en Sportvisserij Nederland versterken
Blijven controleren en informeren m.b.t. gedragscode
sportvisserij
Blijven communiceren over het verantwoord omgaan
met vis, zowel naar vissers, scholen en maatschappelijke organisaties
Gebruik van het Servicebureau Ledenadministratie
door HSVen stimuleren
Stimuleren van het gebruik van de online VISpas module: streven naar deelname door alle HSVen
Jaarlijkse controle van 10% van de leden handhaven
Inzet en registratiesystemen van boa’s en controleurs

18
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2.

3.
4.

5.
6.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

sportvisserij handhaven
Meer investeren in het werven, opleiden en inzetten
van vrijwillige controleurs. Daarbij is het streven te komen tot een evenwichtige spreiding van controleurs
binnen het gebied van de verenigingen. Gestreefd
wordt naar minimaal een 2-tal controleurs per gemeente (totaal 40)
Samenwerking tussen verenigingscontroleurs en boa’s
stimuleren
Handhaving van de samenwerking in de Toezichtskringen Natuurhandhaving en samenwerking met Federaties Groningen Drenthe en Oost-Nederland versterken
en wel met de nadruk op de grenswateren.
Extra stimuleren van sportvissen bij leeftijdsgroep 55+.
Zo goed mogelijk gebruik maken van alle beschikbare
media
Streven naar tenminste 25 websites van verenigingen
die gekoppeld zijn aan de websites van Sportvisserij
Nederland en Sportvisserij Fryslân

15. In samenwerking met hengelsportverenigingen vuilruimacties door sportvissers organiseren langs de waterkant, te beginnen met een jaarlijkse Himmeldei
16. De maatschappelijke waarde van sportvissen uitdragen
in media buiten de sportvisserijwereld
17. Inzetten op aansprekende gezamenlijke projecten met
anderen, ook omdat dit kansen biedt voor externe
communicatie Inzetten op aansprekende gezamenlijke
projecten met anderen, ook omdat dit kansen biedt
voor externe communicatie, o.a. door Fryslân te promoten als watersportprovincie
18. Aangesloten HSVen worden geadviseerd over de wijze
waarop zij zich dienen te verzekeren (1e helft 2016)
19. Verenigingen worden actief ondersteund en begeleid
bij het versterken van hun organisatie op basis van de
in 2015 gehouden ambitiescan, welke tijdens de twee
maal per jaar te houden regioavonden tenminste jaarlijks zal worden herhaald en vervolgens bijgesteld.
Hierbij komen in principe alle HSV-gerelateerde actiepunten uit dit beleidsplan aan bod (start begin 2016)
20. Verenigingskader wordt versterkt conform de ambitiescan middels een begeleid wervingstraject van vrijwilligers, waar het betrekken van leden bij de HSVen,
het leggen van persoonlijk contact met als gevolg een
beter bezocht ALV deel van uit maken. Hierbij komen in
principe alle HSV-gerelateerde actiepunten uit dit beleidsplan aan bod (start begin 2016)
21. Workshops worden regionaal georganiseerd waarbij
samen met vrijwilligers van de HSVen de promotie van
de HSV wordt behandeld met o.a. als resultaat een “promotiekalender” per deelnemende HSV (start 2016)
22. Evaluatie opzet en deelname aan Fisk & Wetter (start
begin 2016)
23. Aantal vislessen op Friese scholen in de beleidsperiode
uitbreiden en in de ruimte meer spreiden, zodat uiteindelijk in elke Friese gemeente jaarlijks 2-4 vislessen
plaatsvinden (van ca. 50 vislessen in 10 gemeenten nu
naar tenminste 75 vislessen in 20 gemeenten in 2020)
24. Zorgen dat in 2020 in iedere gemeente ten minste één
hengelsportvereniging een basiscursus leren vissen
verzorgt (in totaal 20 hengelsportverenigingen)
25. Gratis online jeugdvergunning aanbieden via de websites van alle aangesloten verenigingen
26. Jaarlijks bij één of twee hengelsportverenigingen pilotprojecten organiseren met aantrekkelijke jeugdactiviteiten voor 14-18 jaar
27. Jongeren de ruimte geven om mee te werken aan het
beleid en het bedenken en organiseren van activiteiten
die zij zelf aantrekkelijk vinden
28. Vaker het voortouw nemen in overleg met de waterbeheerder, zelf onderwerpen agenderen en gezamenlijk
projecten uitvoeren
29. Samen met het Wetterskip Fryslân een calamiteitenteam opzetten
30. Watergangen en vijvers voldoende vrijhouden van waterplanten voor sportvisserij

31. Visstand en visserijmogelijkheden optimaliseren
32. Mogelijkheden voor uitbreiding van het eigen beheer
van visstekken onderzoeken in proefprojecten
33. Vissteigers aanleggen op plaatsen waar geen andere
mogelijkheden zijn
34. Aanleg van openbare trailerhellingen stimuleren, met
name langs de grote wateren
35. Inventariseren welke wateren in de bebouwde kom
nog niet verhuurd zijn aan de sportvisserij en ervoor
zorgen dat in 2020 alle water in de bebouwde kom in
Fryslân bevisbaar zijn voor sportvissers
36. Kansen voor het toekennen van een specifieke hengelbestemming aan viswateren in de bebouwde kom
inventariseren
37. Inzetten op de toekenning van een specifieke hengelbestemming aan tenminste vijf viswateren in de bebouwde kom in het gebied van Sportvisserij Fryslân in
de komende beleidsperiode.
38. Kansen voor de aanleg van visvijvers in Fryslân inventariseren
39. Inzetten op de aanleg van tenminste één nieuwe visvijver in het gebied van Sportvisserij Fryslân in de komende beleidsperiode.
40. Inzicht krijgen/houden in de onttrekking van vis in de
Friese binnenwateren
41. Inventariseren van het huidige gebruik en de behoefte
aan sportvismogelijkheden voor de zeesportvisserij in
Fryslân
42. Lobbyen voor duurzamere visserij langs en in de Waddenzee
43. Opzetten federatieve competitie zout
44. Bijdragen aan de landelijke kennis en expertise m.b.t.
specifiek Friese zaken
45. Opzetten Fryslân Cup (wedstrijdcompetitie voor HSV
Teams)
46. Opzetten Clinic voor Dames
47. Opzetten Clinic voor U20 jeugd
48. FK Korps wijzigen in FK Teams
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9001 XZ Grou
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