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Twee teams in actie voor vissen
Vervolg van pagina 3

De provincie Fryslân is opgedeeld in
twee teams van zeven man. Gosse de
Vries is coördinator van Zuid-Fryslân
en Foeke Visser uit Dokkum regelt al-
les ten noorden van de lijn tussen
Bolsward en Beetsterzwaag. ,,As je
sels nei azem snakke wolle je ek
graach dat der gau in ambulânse
komt. Fisken wolle ek gau holpen
wurde en as sportfisker doch ik dat
graach”, verklaart Visser.

Sinds zijn dertiende vist Visser al.
De laatste vier, vijf jaar houdt hij zich
vooral bezig met vliegvissen en het
vissen op ruisvoorn en zeeforel in het
Lauwersmeer. Van het Noordergat
gaat hij met zijn rubberboot het Lau-
wersmeer op of met zijn waadpak
aan loopt hij het ondiepe meer in.
Het vissen op ruisvoorn gebeurt met
een imitatievlieg en is aardig popu-
lair, maar ook het vissen op zeeforel
in het Lauwersmeergebied neemt
steeds meer toe. Een paar jaar gele-
denwerdde zeeforel uitgezet door de
sportvisserij-organisaties uit Gronin-
gen, Fryslân en Drenthe en de vis ge-
dijt prima. ,,Foarhinne moasten je
nei Denemarken ta om seeforel te
fangen. Benammen op it eilân Funen
is dat populêr, mar no hoechst net
mear nei it bûtenlân ta foar seeforel.
It Lauwersmar sit der fol mei”, weet
Visser uit ervaring.

Visser is een grote ambassadeur voor
de vissport in Fryslân. Hij geeft visles
op basisscholen en staat bekend als
vismeester en viscoach.Ook is hij ac-
tief als viscontroleur. Geregeld is hij
op stap om te controleren of de sport-
vissers beschikken over de benodig-
de vispassen en of ze vissen met het
juiste materiaal.

Toen Visser twee jaar geleden hoor-
de over het oprichten van een cala-
miteitenteam meldde hij zich met-
een aan. ,,Je binne fisker en wolle dy
bistengraachhelpe as se ynneedbin-
ne.” Hij heeft het vakantierooster
van zeven andere sportvisser uit de
regio in zijn computer, zodat hij
weetwiehij kan inschakelen ingeval
van nood. ,,Je hoopje fansels dat je
net oproppenwurde,want dan giet it
goed. Mar as de need oan de man

komt, dan binne wy der klear foar.”
De kwaliteit van het oppervlakte-

water neemt de laatste jaren alsmaar
toe, ondervindt Visser. Het water

wordt steeds helderder. Dat is alleen
niet gunstig voor de snoekbaars, om-
dat die steeds minder schuilgelegen-
heid kan vinden. De snoekbaars

houdt meer van troebel water. Daar-
entegen gaat het uitstekend met de
snoek, die juist van schoon, helder
water houdt.

Foarhinne moasten

je nei Denemarken

ta om seeforel te

fangen, no kinne je

nei it Lauwersmar

Het calamiteitenteam kan ingezet worden bij het redden van vissen die naar zuurstof happen. Bij De Swette-
poel (foto) gingen in september vorig jaar nog veel vissen dood. Foto: Tamme Smit


