
 

  

JAARPLAN 2019 
Sportvisserij Fryslân 

In dit document zijn de Jaarplannen van de verschillende Portefeuilles opgenomen. 
Tezamen met de Inleiding vormen zij het complete Jaarplan 2019. 
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Inleiding 
 

Der op út! 
Aldus het beleidsplan van Sportvisserij Fryslân voor de periode 2016-2020. Dit plan sluit aan op het 
beleidsplan van Sportvisserij Nederland en zal door Sportvisserij Fryslân voor de beleidsperiode 2016 
– 2020 tot uitvoering worden gebracht. 
 
Bij dit beleidsplan hoort een uitvoeringsprogramma. Dit bestaat uit een meerjaren-werkplanning 
voor de periode 2016-2020. Op basis van dat plan wordt gedurende de looptijd van het beleidsplan 
jaarlijks een concreet Jaarplan gemaakt over acties die in enig jaar worden uitgevoerd. Ieder jaar zal 
dat jaarplan worden gepubliceerd op de website van Sportvisserij Fryslân. 
 
Structuur uitvoering Beleidsplan en Jaarplannen 
 
Het bestuur van Sportvisserij Fryslân zoekt in de uitvoering van het beleidsplan en de operationele 
jaarplannen zoveel mogelijk aansluiting bij de huidige structuren. Het Dagelijks Bestuur fungeert als 
“opdrachtgever” en stuurgroep voor de uitvoering van de jaarplannen, bewaakt de tussentijdse 
resultaten en bespreekt deze regelmatig in het AB. 
 
Voor de reguliere jaarplannen zijn de portefeuillehouders verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit 
geldt ook voor een aantal beleidspunten die zijn overgenomen uit het landelijk beleidsplan.  
Het Dagelijks Bestuur heeft ter uitvoering van het beleidsplan ook de verantwoordelijkheid over 
uitvoering van een aantal acties. Deze acties zien vooral in versterking samenwerking met externe 
relevante organisaties en met HSVen, andere Federaties en Sportvisserij Nederland. Veelal zijn deze 
activiteiten ondergebracht in de portefeuille Voorlichting & Promotie.  
 
De uitvoering zal worden gedaan onder leiding van de portefeuillehouders door de commissies, 
behorende bij de volgende portefeuilles: 

• Voorlichting en Promotie 

• Sportvisserij Voorzieningen 

• Water- en Visstandbeheer 

• Controle en Handhaving 

• Jeugdzaken 

• Wedstrijdzaken 

• Zeevissen 
 
De uitvoering van het jaarplan 2019 zal eind van dit jaar worden geëvalueerd, getoetst aan het 
beleidsplan en de meerjarenplanning en vervolgens worden doorvertaald naar een jaarplan 2020. 
Jaarlijks zal op de regio-avonden met HSVen de voortgang worden besproken en zullen we de 
samenwerking tussen HSVen en Sportvisserij Fryslân verder concretiseren op de verschillende 
onderwerpen.  
Tenslotte zal jaarlijks in de ALV een korte terugkoppeling in hoofdlijnen worden gegeven van hetgeen 
het afgelopen jaar is bereikt. 
In 2019 zal Sportvisserij Fryslân in het kader van de belangenbehartiging opnieuw werken met vaste 
aanspreekpunten voor iedere regio (accountmanagers; zie Verenigingsondersteuning). Zij zullen in 
2019 met iedere vereniging tenminste tweemaal contact opnemen. Hierbij zullen de ontwikkelingen 
en prioriteiten per vereniging worden geïnventariseerd en zullen afspraken worden gemaakt op 
welke wijze in de dienstverlening maatwerk kan worden toegepast. 
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Vastgestelde prioritering in 2019 
 
In 2019 worden de prioritaire acties uit het beleidsplan die zijn ingezet in 2016/18, voortgezet en 
uitgebreid. Daarnaast worden in 2019 aanvullende acties uitgevoerd. Deze punten zijn hieronder 
geheel vetgedrukt en zullen in ieder geval in 2019 worden opgestart en soms zelfs geheel 
gerealiseerd. Aanvullend zullen vervolgacties worden opgepakt in het project “Sportviswater op de 
kaart”, dat Sv Fryslân samen met Sv Nederland en betrokken HSVen in 2019 verder tot uitvoering zal 
brengen.   
De reeds in 2016/18 gerealiseerde acties uit het beleidsplan zijn in het kort:  

✓ HSVn adviseren over hoe zij zich dienen te verzekeren (actie 18) 
- 2016: onderzoek collectieve verzekering 
- 2017: helder advies aan alle HSVen 
 
 

De reeds in 2016/18 gestarte acties voor 2018 zijn in het kort: 
1. Ondersteunen van HSVen met opbouwen relatienetwerk met Friese gemeenten (actie 1) 

• 2016 De Fryske Marren; 2017; Achtkarspelen & Heerenveen 2018: uitbreiding 
aanpak in andere gemeenten; 2019 . 

• Het Sportvisserij op de Kaart project (zie ook hierna) heeft in 2018 een sterke impuls 
gegeven aan het versterken van het relatienetwerk met gemeenten, hetgeen in 2019 
verder zal worden uitgebouwd. 

2. Gebruik van het Servicebureau Ledenadministratie door HSVen stimuleren (actie 5) 
Inmiddels maken 21 HSVn gebruik van deze service van Sportvisserij Nederland. 

3. Samen met HSVen starten met een Himmeldei (actie 15) 

• 2016: eerste Himmeldei; 2017/’18: i.s.m. de Friese Milieufederatie is de uitbreiding 
naar meer locaties samen met meer vrijwilligers vanuit de HSVen niet goed geslaagd; 
in 2019 zal te samen met FMF wederom getracht worden dit alsnog te realiseren. 

4. HSVen ondersteunen bij het versterken van hun organisatie (actie 19) 

• Dit punt heeft onze permanente aandacht en zal middels regioavonden, cursussen 
en persoonlijk contact worden gerealiseerd. Belangrijke impulsen zullen worden 
gegeven vanuit het jeugdwerk en het SOKproject. 

5. HSVen versterken door begeleid werven van vrijwilligers (actie 20) 

• 2017: workshop vrijwilligers werven voor geïnteresseerde HVSen. Bij gebrek aan 
interesse is deze workshop niet doorgegaan. Indien nodig kan dit nogmaals worden 
aangeboden in 2019. 

6. Aantal vislessen uitbreiden en in de ruimte meer spreiden (actie 23) 

• In 2018 zijn enkele extra vismeesters geworven. Deze vismeesters kunnen in 2019 
het bestaande kader versterken. Voor 2019 wordt hiervoor opnieuw aandacht 
gevraagd. 

7. Gratis online jeugdvergunning via de websites van alle HSVen (actie 25) 

• In 2017/’18 is de online jeugdvergunning via de websites van alle geïnteresseerde 
HSVen aangeboden; Sv Nederland ondersteunt hierbij. Er zijn nog steeds enkele 
HSVn die in 2019 deze dienstverlening kunnen integreren. 

8. Jongeren de ruimte geven om mee te werken aan het beleid (actie 27) 

• Sinds 2017 is de Jeugdraad actief met het jaarlijks organiseren van één of meer 
jeugdevenementen. Ook in 2019 zal de Jeugdraad enkele jeugdevenementen 
organiseren. 

9. Inzicht krijgen/houden in de onttrekking van vis (actie 40) 

• De inspanningen zullen ook in 2019 worden gecontinueerd 
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De volgende actiepunten zijn in 2017 samen met Sportvisserij Nederland en betrokken HSVen 
opgepakt in het project “Sportviswater op de kaart” en in de tweede fase van dit project in 2018 verder 
vertaald naar uitvoering van beheer, contact met gemeenten en promotie van het viswater naar met 
name de Jeugd. In 2019 zal dit traject verder worden uitgebreid, zowel in kwalitatieve (verdere 
realisering geformuleerd gewenst beheer) als kwantitatieve (uitbreiding aantal SOK-wateren) zin: 
 

1. Viswateren voldoende vrijhouden van waterplanten (actie 30) 
2. Visstand en visserijmogelijkheden optimaliseren (actie 31) 
3. Mogelijkheden voor uitbreiding van het eigen beheer van visstekken (actie 32) 
4. Vissteigers aanleggen op plaatsen waar geen andere mogelijkheden zijn (actie 33) 
5. Aanleg van openbare trailerhellingen stimuleren (actie 34) 
6. Inventariseren welke stadswateren nog niet verhuurd zijn (actie 35) 
7. Specifieke hengelbestemming aan viswateren in de bebouwde kom inventariseren (actie 36) 
8. Inzetten op de toekenning van een specifieke hengelbestemming aan tenminste vijf 

stadsvijvers in het gebied van Sportvisserij Fryslân in de komende beleidsperiode (actie 37) 
9. Kansen voor de aanleg van visvijvers in Fryslân inventariseren (actie 38) 
10. De aanleg van tenminste één visvijver in het gebied van Sv Fryslân (actie 39) 

 
 
De volgende actiepunten worden in 2019 door Sportvisserij Fryslân opgepakt, voor zover mogelijk 
samen met Sv Nederland en de buurfederaties: 
 

1. Samenwerken met natuur-, sport- en recreatieorganisaties intensiveren (actie 2) 
2. Blijven controleren en informeren m.b.t. gedragscode sportvisserij (actie 3) 
3. Blijven communiceren over het verantwoord omgaan met vis (actie 4) 
4. Inzet en registratiesystemen van boa’s en controleurs sportvisserij handhaven (actie 8) 
5. Zo goed mogelijk gebruik maken van alle beschikbare media (actie 13) 
6. De maatschappelijke waarde van sportvissen uitdragen (actie 16) 

 
 
 
 
Op de volgende pagina’s zijn de Jaarplannen van de verschillende Portefeuilles opgenomen. 
Tezamen met de Inleiding vormen zij het complete Jaarplan 2019. 
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Jaarplan Commissie C&H 2019  
 
Voor de commissie Controle en Handhaving zijn vanuit het landelijke en regionale beleid speerpunten 

naar voren gekomen waar vanuit de commissie aandacht aan besteed zal worden (genummerd 

conform het Beleidsplan 2016-2020): 

 

3. Blijven controleren en informeren m.b.t. gedragscode sportvisserij 
7. Jaarlijkse controle van 1250 sportvissers door onze controleurs 
8. Inzet en registratiesystemen van boa’s en controleurs sportvisserij handhaven 
9. Meer investeren in het werven, opleiden en inzetten van vrijwillige controleurs 
10. Samenwerking tussen controleurs en boa’s stimuleren 
11. Handhaving van de samenwerking in de Natura 2000 Toezichtkring en samenwerking met 

Federaties Groningen Drenthe en Oost-Nederland versterken 
 

Commissie 

De Commissie Controle & Handhaving bestaat uit 5 personen. Hieronder is een beschrijving van de 

commissie weergegeven: 

• Commissievoorzitter (portefeuillehouder); De portefeuillehouder is voorzitter tijdens de 

vergaderingen en stelt samen met de commissie de jaarplannen en begrotingen op en legt 

deze voor aan het dagelijks bestuur ter goedkeuring. Na goedkeuring is de portefeuillehouder 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jaarplan. 

• Beroepskracht; De beroepskracht verzorgt met de portefeuillehouder de stukken voor de 

commissievergaderingen en coördineert de zaken en koppelt deze terug aan de 

portefeuillehouder. Tevens ondersteunt de beroepskracht de vrijwilligers bij de uitvoerende 

taken indien dat gewenst is. 

• Gebiedscoördinator; de gebiedscoördinator organiseert per onderdeel het dagelijkse toezicht 

en zorgt voor korte lijntjes binnen de Natura 2000 toezichtgebieden. Hij heeft een adviserende 

rol binnen de commissie. Tevens geeft de gebiedscoördinator richting aan de samenwerking 

van de diverse partners.      

• Coördinerende BOA; de persoon die de Boa’s van Sportvisserij Fryslân coördineert en 

informeert en daarnaast zelf in het veld controles uitvoert. Voorts is deze persoon eerste 

aanspreekpunt voor operationele activiteiten vanuit de Natura 2000 toezichtkring. De 

coördinerende BOA is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zaken die in het jaarplan 

zijn genoemd.  

• Coördinerende controleur; De coördinerende controleur onderhoudt het contact met de 

controleurs en stelt regelmatig een beschikbaarheidsrooster op. Regelmatige afstemming 

vindt plaats met de coördinerend BOA, zodat de samenwerking tussen BOA’s en controleurs 

kan worden versterkt.  De coördinerend controleur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

de zaken in het jaarplan omtrent de controleurs. 

• Indien gewenst kan er een extra commissielid worden toegevoegd aan de commissie t.b.v. een 

aantal of één specifieke taak of taken.  
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Vanaf 01-01-19 zullen de verschillende functies door de volgende personen worden bekleed: 

Commissievoorzitter/portefeuillehouder:  Sijbren van der Heide  

Beroepskracht/secretaris:   Tamme Smit 

Gebiedscoördinator:    /  

Coördinerende BOA:    Jan Koning (na midden 2019 vervanger)  

Controleur coördinator:   Piet Roedema 

Controle projecten (actie 7) 

Er zal een projectplan gemaakt worden waarin een aantal projecten worden vastgelegd en beschreven. 

Het gebied waar specifieke controles plaatsvinden, kan afhankelijk zijn van risico’s zoals door 

meldingen wordt vastgesteld. Naast ca. vier grote controle projecten met een brede samenwerking 

van de partners, zullen er kleinere ‘ad hoc’ projecten uitgevoerd worden in een specifiek gebied. Eén 

van de projecten wordt uitgevoerd tijdens landelijke controledagen.  Tijdens de projecten en de 

controledagen zullen BOA’s en controleurs aan elkaar gekoppeld worden voor het uitvoeren van de 

controles. De landelijke controledagen zijn 22 en 23 juni 2018.  

Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Januari/ februari Opstellen projectplan en uitwerken controle projecten 

Maart/december Uitvoering projecten 

 

Gerealiseerd 

Uitvoering van gestructureerde controles op basis van een door coördinerend BOA op te stellen 

uitvoeringsplan. Deze uitvoering vindt plaats op basis van duidelijke spelregels (o.a. inzet van BOA’s en 

controleurs) die in het plan zijn opgenomen. Daarnaast moet er een mogelijkheid bestaan voor het 

toevoegen van ad hoc controles/projecten. 

 

Activeren controleurs (actie 3, 7, 8) 

Er zal gestreefd worden naar een groep controleurs die actief zijn en voor zover mogelijk meedraaien 

in de maandelijkse planningen welke worden opgesteld door de controleur coördinator. De 

activiteiten van de controleurs zullen door hunzelf worden geregistreerd in het systeem dat daarvoor 

is ontwikkeld door Sportvisserij Nederland. De registratie gaat nog niet bij alle controleurs vlekkeloos. 

Hier zal in 2019 wederom aandacht voor komen. Daarnaast zal in het 1e kwartaal 2019 een 

controleursbijeenkomst worden georganiseerd. In het najaar zullen de controleurs die minder actief 

zijn geweest worden uitgenodigd voor een gesprek. Er is voor zowel de controleur de mogelijkheid 

zaken aan te dragen, als dat er gewezen kan worden op de inspanningsafspraak die gemaakt is. Verder 

is het van belang dat hengelsportverenigingen mensen stimuleren om federatief controleur 

sportvisserij te worden. Het streven is twee federatieve controleurs per hengelsportvereniging in heel 

Friesland. 
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Periode 2019 Activiteit 

Maandelijks Planning voor de controleurs 

Februari / maart Controleursbijeenkomst 

November Individuele gesprekken indien nodig 

 

Gerealiseerd 

Als alle controleurs de registraties kunnen doen, voldoende controle momenten hebben uitgevoerd 

en actief mee draaien in de maandelijkse planningen.  

 

Controles beroepsvisserij 

Belangrijk is goede controles uit te voeren op de beroepsvisserij conform de afspraken binnen de 

bijvangstenregeling en het decentraal aalbeheer (waar sportvisserij Fryslân de controles voor 

uitvoert). De controle intensiteit zal worden besproken binnen de VBC in overleg met de commissie 

C&H, waarbij de controles van de bijvangstenregeling en het decentraal aalbeheer gecombineerd 

zullen worden. Voor het jaar 2019 dienen nog nadere afspraken over het quotum te worden gemaakt. 

Voor alsnog wordt uitgegaan dat 91 controles gecombineerde controles. Voor het uitvoeren van deze 

controles zullen de kosten worden betaald door de Friese Bond van Binnenvissers 

(bijvangstenregeling). Daarnaast worden de kosten van het decentraal aalbeheer betaald door de 

Friese Bond van Binnenvissers.  

 

Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Gehele jaar Uitvoeren controles beroepsvisserij 

Gerealiseerd  

Gerealiseerd bij het behalen van het minimaal aantal uit te voeren controles. De controles worden 

vastgesteld middels het controle verificatiesysteem en worden gecommuniceerd met de Friese Bond 

van Binnenvissers. Bij overtreding van de regels wordt melding gemaakt bij de VBC. 

 

Samenwerking controleurs en BOA’s (actie 10) 

Door een betere samenwerking tussen de controleurs en de BOA’s kunnen er effectiever controles 

worden uitgevoerd. In plaats van twee BOA’s samen, kunnen er met twee controleurs extra twee 
teams op pad. Hierdoor wordt tevens de onderlinge samenhang versterkt. Daarnaast kan het 

organiseren van meer kleinere ‘ad hoc’ projecten de samenwerking tussen de controleurs en BOA’s 

versterken. Naast de vier grote controle projecten zullen er minimaal 3 kleinere ‘ad hoc’ projecten 

plaatsvinden.  

Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Hele jaar Organiseren ad hoc projecten en samenhang BOA’s controleurs stimuleren 
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Gerealiseerd  

Als er eind 2019 een evaluatie plaatsvindt en geconstateerd kan worden dat de gezamenlijke controles 

van controleurs en BOA’s significant hoger zijn dan voorgaand jaar.  

 

BOA’s 

In 2019 zal twee keer een bijeenkomst worden georganiseerd voor de BOA’s van Sportvisserij Fryslân. 

Deze bijeenkomsten hebben als doel de communicatie te bevorderen tussen de sportvisserij BOA’s en 

daarnaast input te genereren voor diverse zaken omtrent de aansturing en aanpak van de controle en 

handhaving in Fryslân. Naast de twee overleggen met de Boa’s gezamenlijk zullen in het najaar 

individuele gesprekken plaatsvinden met iedere BOA met de portefeuillehouder. Het doel van deze 

gesprekken is een evaluatie van de afgesproken inspanning van de BOA (4 uur per week incl. cursussen 

e.d.).  

 

Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

april BOA bijeenkomst  

november BOA bijeenkomst + individuele gesprekken 

 

Gerealiseerd 

Als er twee keer een overleg is georganiseerd met de BOA’s van Sportvisserij Fryslân, waarbij diverse 

zaken zowel operationeel als beleidsmatig zijn besproken. Daarnaast zijn er individuele gesprekken 

gevoerd en is voldoende input aanwezig om mee verder te kunnen.   

 

Oog en oor functie HSVen (actie 9) 

Er zal op de website en via sociale media aandacht komen voor de meldpunten en hoe verenigingen 
en sportvissers zaken kunnen melden.  Het meldpunt visstroperij via de social media kanalen goed 
promoten. Goede momenten om communicatie naar buiten te brengen is bijvoorbeeld na een project. 
Hierin kunnen de resultaten worden weergegeven zodat het zichtbaar is dat er werkelijk iets gedaan 
wordt met de meldingen die binnenkomen. Ook zal meer worden geïnvesteerd in het werven, opleiden 
en inzetten van vrijwillige controleurs, die meer lokaal in het eigen verenigingswater zullen 
controleren.  
 
Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Doorlopend Aandacht besteden  

Doorlopend HSV’en stimuleren om minimaal twee vrijwillige controleurs aan te melden en op te leiden 
als lokaal federatief controleur 

 

Gerealiseerd  

Als de verenigingen weten waar ze welke misstanden kunnen melden en dat ook doen. En mee werken 

aan de aanpak hiervan door het aanmelden van ca. 2 controleurs.  
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Intensiveren samenwerken buurtfederaties (actie 11) 

Aan de grenzen van het werkgebied van Sportvisserij Fryslân wordt gecontroleerd en waar nodig 

gehandhaafd. Het Lauwersmeer is een typisch voorbeeld van een grensgebied waar visserijcontroles 
worden uitgevoerd. Om deze gebieden goed te kunnen dekken met een goed controle apparaat is 

een intensivering van de samenwerking met de buurtfederaties nodig. Gezamenlijke acties kunnen 

worden uitgevoerd onder regie van de aangewezen gebiedscoördinator Natura 2000 toezichtkring. 

De samenwerking met de BOA’s van de buurtfederaties (Sportvisserij Groningen Drenthe en 
Sportvisserij Oost Nederland), is geregeld in het reeds opgestelde BOA convenant Noord Nederland 

welke in 2016 is getekend door alle partijen. 

 

Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Februari/ april Overleggen  

Mei / juli Uitwerken afspraken convenant 

 

Gerealiseerd 

Als er goede afspraken liggen met de omliggende federaties omtrent de C&H in de grens gebieden, 

waarbij de BOA’s van de verschillende federaties op elkaars grondgebied mogen controleren. 
 

Samenwerking Natura 2000 Toezichtkringen (actie 11) 

Sportvisserij Fryslân werkt al jaren samen met diverse partners in de handhaving (waaronder politie, 

FUMO, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, e.d.) onder de noemer Toezichtkringen Natuurhandhaving 

Fryslân (TZK). De afspraken die ter grondslag liggen aan deze samenwerking zijn vastgelegd in een 

convenant welke door elke partij afzonderlijk is getekend. Sportvisserij Fryslân is een actieve partner 

binnen de TZK en is betrokken bij het tot stand komen van jaarplannen en visies. In 2018 is de oude 

opzet vervangen door een nieuwe. In 2019 zal voor het eerst in de nieuwe opzet worden gewerkt. Er 

is een zesjarig beheerplan opgesteld en vastgesteld. Op basis van de algemene risicoanalyse en de 

specifieke prioriteiten hebben de gezamenlijke instanties het handhavingsplan van 6 jaar opgesteld. 

Per jaar wordt een samenwerkingsprogramma per gebied vastgesteld.  De gebieden staan centraal. 

Het handhavingsprogramma en het samenwerkingsprogramma zijn waar dat speelt provinciegrens 

overschrijdend.  

 

Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Doorlopend Samenwerken binnen de TZK  

 

Gerealiseerd 

Als er gemiddeld maandelijks 7 controledagen onder de vlag van de Natura2000 Toezichtskringen 

hebben plaatsgevonden. Dit betekent 7 keer per maand een (visserij)controle met één van de partners 

binnen de Natura 2000 toezichtkring.  
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PHB voor controleurs 

Om de kwaliteit van de controleurs te vergroten is het streven om elke controleur binnen 5 jaar na het 

behalen van zijn federale controlebevoegdheid deel te laten nemen aan een bijscholingscursus. BOA’s 

volgen jaarlijks een her- en bijscholing voor het behouden van de akte/bevoegdheden. In 2018 is hier 

een eerste opzet voor gemaakt. In 2019 zal hier verdere invulling aan worden gegeven.  

 

Gerealiseerd 

Als er een structurele vorm van opleiding is voor het bijscholen van controleurs als ambassadeurs 
van Sportvisserij Fryslân. 

 

Intensiteit controles (actie 7) 

Landelijk hebben alle federaties ingestemd met een controle intensiteit van 10% van het aantal 
leden. Voor de provincie Fryslân komt dat neer op 3500 sportvissers die in 2019 zullen moeten 

worden gecontroleerd door een BOA en of controleur. Omwille van de capaciteitsgebrek in het aantal 

controleurs en BOA’s is dit in 2019 niet te behalen. Sportvisserij Fryslân heeft het streven om in 

2019 2500 sportvissers te controleren. Daarnaast zal er in 2019 gekeken worden naar een 
capaciteitsverhoging in het aantal BOA’s en controleurs. De BOA controles worden uit het Boa 

registratiesysteem gehaald en de controleur controles uit het RCS. 

 

Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Januari - december Controles uitvoeren 

 

Gerealiseerd 

Als het minimumaantal gecontroleerde sportvissers uitkomt boven 2500. 

 
Voorlichting 

Bij de controle en handhaving van Sportvisserij Fryslân komt geregeld een vraag binnen of er 

medewerking kan worden verleend aan een voorlichtingsactiviteit/ evenement. Communicatie 

rondom visserijwet en visserij is van groot belang. Zo laten we zien dat er gecontroleerd wordt en 
krijgt men uitleg over de visserijregels zodat deze hopelijk minder vaak worden overtreden. 

Dergelijke verzoeken zullen via de portefeuille Voorlichting en Promotie gaan lopen, net als alle 

overige aanvragen op dit gebied. Wel is het de wens van de commissie éénmaal per jaar zelf deel te 

nemen aan voorlichtingsevenementen.  
 

 

Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

n.v.t. Deelnemen aan promotie evenement 

Gerealiseerd 
Als er door een BOA van Sportvisserij Fryslân is deelgenomen en een nuttige bijdrage is geleverd 

voor een evenement waarbij voorlichting gegeven moet worden over de visserijregels.  
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Jaarplan 2019 Commissie Sportvisserijvoorzieningen 

Voor de Commissie Sportvisserij Voorzieningen (CSV) zijn vanuit het landelijke en regionale beleid 

speerpunten naar voren gekomen waar vanuit de commissie aandacht aan besteed zal worden 

(genummerd conform het Beleidsplan 2016-2020): 
 

 

28. Vaker het voortouw nemen in overleg met de waterbeheerder, zelf onderwerpen agenderen 

en gezamenlijk projecten uitvoeren. 
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. 

39.     Inzetten op de aanleg van tenminste één nieuwe visvijver in het gebied van Sportvisserij                           

 Fryslân in de komende beleidsperiode. 

Commissie 

De Commissie Sportvisserijvoorzieningen bestaat uit 4 personen. Hieronder is een beschrijving van de 

commissie weergegeven.  

 

• Commissievoorzitter (portefeuillehouder): De portefeuillehouder is voorzitter tijdens de 
vergaderingen en stelt samen met de commissie de jaarplannen en begrotingen op en legt 
deze voor aan het dagelijks-bestuur ter goedkeuring. 

• Beroepskracht: De beroepskracht verzorgt met de portefeuillehouder de stukken voor de 
commissievergaderingen, coördineert de zaken en koppelt deze terug aan de 
portefeuillehouder. Tevens ondersteund de beroepskracht de vrijwilligers bij de uitvoerende 
taken indien dat gewenst is. 

• Commissieleden: Het algemene commissielid kan bijvoorbeeld deelnemen in commissie 
overlappende projecten, assisteren bij de aanleg van voorzieningen en het leveren van input 
tijdens de commissievergaderingen.  

 

Vanaf 01-01-19 zullen de verschillende functies door de volgende personen worden bekleed:  

Portefeuillehouder:  Sjors Hempenius 

Beroepskracht:  Tamme Smit 

Commissielid:  Arjen Antonisse 

Commissielid:  Harry Lafleur 
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Lopende projecten (actie 30, 32, 33, 34, 39) 

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de CSV is het aanleggen van voorzieningen t.b.v. 

verbetering van de sportvisserijmogelijkheden. Voor het uitvoeren van de projecten worden contacten 

onderhouden met overheden, hengelsportverenigingen en overige betrokken partijen. De organisatie 

vindt plaats op het kantoor van Sportvisserij Fryslân, waar ook de afspraken worden bewaakt. Het 

betreft voor zover bekend de volgende projecten/aanvragen in 2019: 

• Vissteigers Westergeest 

• Vissteigers Marssum 

• Vissteigers Ter Idzard 

• Trailerhelling Wommels 

• Vissteigers Heerenveen 

• Vissteigers Headammen st. Nicolaasga 

• Trailerhelling IJlst  

• Vissteigers Grou  
 

Naast het aanleggen van voorzieningen houdt de commissie zich bezig met de volgende punten t.b.v. 

beheer en onderhoud van de visstand en de voorzieningen: 

• Sportvisserij op de Kaart 

• Cursus voor vrijwilligers – gebruik bosmaaiers 

• In kaart brengen van alle sportvisserijvoorzieningen in Friesland 
 

De geschatte bijdragen van de betreffende projecten zijn weergegeven in de begroting. Uiteraard zal 

er ruimte zijn voor het aandragen van nieuwe projecten. 

Voor de langere termijn staan de volgende projecten op de agenda: 

• Ontwikkeling Fryske IJsselmeerkust 
Dit is een langdurig project met overheidsgeld (Deltafonds) wat er voor moet zorgen dat de 

erosie van de Friese IJsselmeerkust wordt tegen gegaan. Bij dit project worden de 

koppelkansen met de recreatiesector meegenomen. Sportvisserij is hier een belangrijk 

element in en we zitten hier dan ook vanuit Sportvisserij Fryslân aan tafel. Dit project loopt, 

maar momenteel is er geen zicht op een start met werkzaamheden.  

 

 

Onderhoudsplan 

Er zijn jaarlijks voorzieningen die onderhoud behoeven.  Jaarlijks wordt dit vastgelegd in het 

onderhoudsplan. Naast de reguliere maaiwerkzaamheden is er ook een bedrag begroot voor overige 

onderhoudswerkzaamheden.  
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Periode 2019 Activiteit 

januari/februari   Inventariseren waar groot onderhoud nodig is 

april Offertes werkzaamheden 

najaar Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden (afhankelijk van het gebruik van de 

voorzieningen) 

 

Gerealiseerd 

Als alle voorzieningen die groot onderhoud nodig hebben gedurende 2019, aangepakt zijn. Dit omvat 

zowel het groot onderhoud als de maaiwerkzaamheden zoals deze in het onderhoudsplan zijn 

opgenomen. De maaiwerkzaamheden zijn echter structureel en blijven meerdere keren per jaar 

voorkomen. 

Sportvisserij Fryslân bekend maken als stakeholder (actie 28) 

Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân zijn overheden die verantwoordelijk zijn voor grote 

ingrepen in het watersysteem. Hieronder vallen o.a. grote baggerprojecten, maar ook oevers- en 

kaden projecten. Als gevolg van deze werkzaamheden is het mogelijk dat er sportvisserijmogelijkheden 

verloren gaan. Het is van belang als sportvisserij vroegtijdig bij de planvorming betrokken te worden 

zodat er overleg plaats kan vinden voor eventuele compensatie voor visplaatsen die verdwijnen.  

 

Periode 2019 Activiteit 

Februari/maart   Zoeken naar contactpersonen  

april Een goede notitie opstellen als leidraad voor de overleggen 

Mei/juni Overleggen voeren 

 

Gerealiseerd 

Als Sportvisserij Fryslân vanuit de overheden Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân voorafgaand 

aan de planvorming van grote projecten met een relatie met het watersysteem, een uitnodiging 

krijgt om de plannen te bespreken en aan kan geven waar de sportvisserij belangen zijn. 

 

Watergangen en vijvers voldoende vrijhouden van waterplanten voor sportvisserij (actie 
30) 

Deze actie is niet specifiek te maken voor 2019. Deze actie wordt opgepakt indien veel signalen 

binnenkomen over een bepaald water. Vanuit de commissie zal vervolgens actie worden ondernomen 

hier iets aan te doen. In de meeste gevallen betreft dit bemiddeling met de eigenaar of beheerder van 

het water. Binnen het project Sportvisserij op de Kaart wordt hier veel aandacht aan geschonken. Er 

zijn al verschillende gemeenten die het maaien van stekken in het maaischema op willen nemen.  
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Bijlage op Jaarplan 2019 Commissie Sportvisserijvoorzieningen 

Lopende projecten (actie 30, 32, 33, 34, 39) 

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de CSV is het aanleggen van voorzieningen t.b.v. 

verbetering van de sportvisserijmogelijkheden. Voor het uitvoeren van de projecten worden contacten 

onderhouden met overheden, hengelsportverenigingen en overige betrokken partijen. De organisatie 

vindt plaats op het kantoor van Sportvisserij Fryslân, waar ook de afspraken worden bewaakt. Het 

betreft voor zover bekend de volgende projecten/aanvragen in 2019: 

• Vissteigers Westergeest 

• Vissteigers Marssum 

• Vissteigers Ter Idzard 

• Trailerhelling Wommels 

• Vissteigers Heerenveen 

• Vissteigers Headammen st. Nicolaasga 

• Trailerhelling IJlst  

• Vissteigers Grou  
 

Naast het aanleggen van voorzieningen houdt de commissie zich bezig met de volgende punten t.b.v. 

beheer en onderhoud van de visstand en de voorzieningen: 

• Sportvisserij op de Kaart 

• Cursus voor vrijwilligers – gebruik bosmaaiers 

• In kaart brengen van alle sportvisserijvoorzieningen in Friesland 
 

De geschatte bijdragen van de betreffende projecten zijn weergegeven in de begroting. Uiteraard zal 

er ruimte zijn voor het aandragen van nieuwe projecten. 

Voor de langere termijn staan de volgende projecten op de agenda: 

• Ontwikkeling Fryske IJsselmeerkust 
Dit is een langdurig project met overheidsgeld (Deltafonds) wat er voor moet zorgen dat de 

erosie van de Friese IJsselmeerkust wordt tegen gegaan. Bij dit project worden de 

koppelkansen met de recreatiesector meegenomen. Sportvisserij is hier een belangrijk 

element in en we zitten hier dan ook vanuit Sportvisserij Fryslân aan tafel. Dit project loopt, 

maar momenteel is er geen zicht op een start met werkzaamheden.  

Onderhoudsplan 

Er zijn jaarlijks voorzieningen die onderhoud behoeven.  Jaarlijks wordt dit vastgelegd in het 

onderhoudsplan. Naast de reguliere maaiwerkzaamheden is er ook een bedrag begroot voor overige 

onderhoudswerkzaamheden.  

GerealiseerdAls alle voorzieningen die groot onderhoud nodig hebben gedurende 2019, aangepakt 

zijn. Dit omvat zowel het groot onderhoud als de maaiwerkzaamheden zoals deze in het 

onderhoudsplan zijn opgenomen. De maaiwerkzaamheden zijn echter structureel en blijven 

meerdere keren per jaar voorkomen. 
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Sportvisserij Fryslân bekend maken als stakeholder (actie 28) 

Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân zijn overheden die verantwoordelijk zijn voor grote 

ingrepen in het watersysteem. Hieronder vallen o.a. grote baggerprojecten, maar ook oevers- en 

kaden projecten. Als gevolg van deze werkzaamheden is het mogelijk dat er sportvisserijmogelijkheden 

verloren gaan. Het is van belang als sportvisserij vroegtijdig bij de planvorming betrokken te worden 

zodat er overleg plaats kan vinden voor eventuele compensatie voor visplaatsen die verdwijnen.  

Gerealiseerd 

Als Sportvisserij Fryslân vanuit de overheden Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân voorafgaand 

aan de planvorming van grote projecten met een relatie met het watersysteem, een uitnodiging 

krijgt om de plannen te bespreken en aan kan geven waar de sportvisserij belangen zijn. 

 

Watergangen en vijvers voldoende vrijhouden van waterplanten voor sportvisserij (actie 
30) 

Deze actie is niet specifiek te maken voor 2019. Deze actie wordt opgepakt indien veel signalen 

binnenkomen over een bepaald water. Vanuit de commissie zal vervolgens actie worden ondernomen 

hier iets aan te doen. In de meeste gevallen betreft dit bemiddeling met de eigenaar of beheerder van 

het water. Binnen het project Sportvisserij op de Kaart wordt hier veel aandacht aan geschonken. Er 

zijn al verschillende gemeenten die het maaien van stekken in het maaischema op willen nemen.  

 

 

  



 Sportvisserij Fryslân Jaarplan 2019  15 

Jaarplan 2019 Portefeuille jeugd 
 
De commissie jeugdzaken heeft tot doel het promoten en stimuleren van de sportvisserij voor de 
jeugd en het ondersteunen van de jeugdactiviteiten van de aangesloten hengelsportverenigingen. 
 
Taken: 

− Het ondersteunen van verenigingen bij het jeugdwerk 

− Het actief benaderen van jeugd met als doel jeugd enthousiasmeren voor de sportvisserij 

− Zorgen voor afstemming van het Provinciale jeugdwerk op het landelijk beleid. 

− Begeleiden en ondersteunen van vismeesters 

 
Voor de commissie jeugdzaken zijn vanuit het landelijke en regionale beleid speerpunten naar voren 
gekomen waar vanuit de commissie in 2019 aandacht aan besteed zal worden (genummerd conform 
het beleidsplan 2016 – 2020) 
 
23. Het aantal vislessen op de Friese basisscholen in de beleidsperiode verder uitbreiden en in de 
ruimte spreiden, zodat uiteindelijk in elke Friese gemeente jaarlijks 2 a 4 vislessen gegeven worden 
(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 een hengelsportvereniging een basiscursus 
leren vissen verzorgt: moet herzien worden is in mijn ogen niet realistisch 
27. jongeren de ruimte geven om mee te werken aan het beleid en het bedenken en organiseren van 
activiteiten die zij zelf aantrekkelijk vinden. Doorlopend proces  
 
Aantal vislessen op Friese scholen uitbreiden. (actie 23) 
 
Aanpak: 
Om te komen tot de realisatie van de beleidsdoelstelling  is het wederom noodzakelijk om in 2019 
het aantal vismeesters uit te breiden. Daarbij is het wenselijk te komen tot werving en selectie in 
2019 van een aantal vismeesters, deze op te leiden en daardoor het aantal vislessen op scholen kan 
worden uitgebreid. Om dit te realiseren zal wederom contact worden gezocht met de 
hengelsportverenigingen om actief toekomstige vismeesters te werven. Tevens zal sportvisserij 
Fryslan zelf ook actief opzoek gaan naar nieuwe vismeesters. 
 
Zorgen dat in 2020 in iedere gemeente ten minste een hengelsportvereniging een basiscursus leren 
vissen verzorgt. (actie 24) 
 
Aanpak: 
Sportvisserij Fryslan zal tijdens de regiobijeenkomsten met hengelsportverenigingen in gesprek gaan 
om het belang van het organiseren van activiteiten voor de jeugd te benadrukken. Het geven van een 
basiscursus leren vissen kan een stimulans zijn voor jongeren. De jeugd heeft namelijk behoefte aan 
begeleiding en dat kan door een actief programma overgedragen worden. Sportvisserij Fryslan zal dit 
faciliteren door te zorgen voor opleidingen, begeleiding en het aanbieden van materiaal. Sportvisserij 
Fryslan zal aan het einde van het jaar initiatieven nemen voor een evaluatie. 
 
 
Gerealiseerd 
Als er in 2018 een groot gedeelte van de HSV-en een basiscursus vissen voor de jeugd heeft verzorgd 
en dat sportvisserij Fryslan ervoor heeft gezorgd deze activiteiten goed te faciliteren. 
Actie 24 is gerealiseerd als de basiscursus vissen gerealiseerd is. 
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Jongeren de ruimte geven om te werken aan het beleid en het bedenken en organiseren van 
activiteiten die zij zelf aantrekkelijk vinden  (actie 27) 
 
De sportvisserij evolueert in een razend tempo. Jongeren hebben veelal weer een andere beleving 
van de sportvisserij en geven daaraan ook een heel eigen invulling. Sportvisserij Fryslan vind het van 
belang de visie van jongeren op de ontwikkelingen in het beleid van sportvisserij Fryslan voldoende 
op te nemen en te borgen, zodat jongeren zich erkend en gezien voelen. De jeugd heeft de toekomst, 
maar op welke wijze geven we de jeugd een eigen podium die er toe doet? Erkenning van de jeugd 
zou een geweldige boost geven. 
 
Op welke wijze betrekken we jongeren bij het beleid en zorgen we vooral voor dat hun ideeën 
binnen Sportvisserij Fryslan meewegen in de besluitvorming? 
 
Aanpak: 
Om dit te realiseren is er in 2017 een begin gemaakt met het vormgeven van een jeugdraad en is er 
in 2018 op verder gebouwd. De jeugdraad bestaat uit 6 jonge fanatieke sportvissers, die bereid zijn 
om activiteiten te organiseren voor de jeugd en hun daarin te begeleiden. De Jeugdraad wordt geleid 
door de Portefeuillehouder jeugdzaken en twee beroepskrachten van sportvisserij Fryslan. De 
jeugdraad heeft als doel om meerdere evenementen te organiseren in 2019. Ook kan en zal de 
jeugdraad paraat staan om HSVen bij te staan bij de door hun georganiseerde evenementen. 
Onderstaand meer informatie over de evenementen (actie 26) 
 
Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit Actie 

febr Doodaas clinic 27 

jun Jeugd event Leeuwarden 27 

sept Roofvisdag met SNB 27 
Nov Streetfishingevent Sneek 27 

In 2019 zal de jeugdraad 4 events trachten te organiseren (actie 27) 
 
Gerealiseerd  
Als Sportvisserij Fryslan in 2019 een goed lopende jeugdraad heeft die goede resultaten boekt in de 
zin van leuke evenementen organiseert en goede ondersteuning bij hengelsportverenigingen kan 
bieden. Een activiteit kan als geslaagd worden beoordeeld als er een mooie opkomst van ca 35 
jongeren per evenement is en dat deze na afloop enthousiast zijn over het evenement. Daarnaast is 
de activiteit geslaagd als de leden van de jeugdraad gestimuleerd zijn door activiteiten en daardoor 
plezier in hun werk als lid van de jeugdraad ervaren. 
 
 
Doel van de Portefeuille jeugd voor 2019 
 

1. Jongeren enthousiasmeren voor de hengelsport. 

2. HSV-en ondersteunen bij het organiseren van jeugd evenementen. 

3. 4  jeugdevenementen organiseren in samenwerking met de HSV-en, SNB en winkeliers 

4. Samen met de HSV-en actief opzoek naar viscoaches en vismeesters 

5. Aantal vislessen op de basisscholen uitbreiden. 

 
De Portefeuille jeugd heeft zich gedurende het jaar 2018 voornamelijk bezig gehouden met het 
organiseren van jeugdevenementen en het inplannen en coördineren van vislessen op basisscholen.  
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Jaarplan 2019 V&P/Communicatie 

 
Voor de Voorlichting & Promotie zijn vanuit het landelijke en regionale beleid speerpunten naar 
voren gekomen waar vanuit aandacht besteed zal worden (genummerd conform het Beleidsplan 
2016-2020): 
 
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 Inzetten op aansprekende gezamenlijke projecten met anderen, 
ook omdat dit kansen biedt voor externe communicatie, o.a. door Fryslân te promoten als 
watersportprovincie 
 

 
Sectie Voorlichting & promotie 
Voorlichting & promotie is een portefeuille-overstijgende activiteit en is ondergebracht bij de 
werkzaamheden van de kantoormedewerker Voorlichting & Promotie.  
Vanuit het AB/DB is de voorzitter beleidsmatig verantwoordelijk voor V&P en derhalve betrokken bij 
de praktische planvorming en uitvoering. 
 
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’, 

regio-editie HVB/F&W, 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 HSVn 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. 
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Actiepunten 2019 

 
Evenals de voorgaande jaren kent het Jaarplan 2019 een aantal speerpunten als afgeleide van het 
Beleidsplan 2016-2020 “D’r op Ut”. 
 
Belangrijke speerpunten zijn: 
a) We richten onze expertise vooral op regionale belangenbehartiging 
b) We streven naar een eindbeeld dat iedere HSV uiterlijk in 2020 een relatienetwerk heeft 
opgebouwd met de gemeente.           
c) Dat vervolgens iedere Friese gemeente aandacht besteedt aan de sportvisserij 
d) Als mede-recreant van de openbare ruimte vinden we het van belang intensieve contacten te 
onderhouden met de Provincie Fryslan, Wetterskip Fryslan en met andere natuur-, sport- en 
recreatie-organisaties. 
 
Aanpak 2019  
 
Ad a) Regionale belangenbehartiging 
Dit jaar zijn er op woensdag 20 maart verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor bestuurders 
van de waterschappen. 
We vinden het belangrijk dat regionale politici goed zijn geïnformeerde over de sportvisserij, 
ontwikkelingen daarin en vooral ook wensen. 
We sturen alle fracties van de provinciale staten een informatiepakket (incl. film van Elfstedentocht), 
benadrukken daarin de toeristische en economische belangen van de sportvisserij in Fryslan en de 
samenwerking met Merk Fryslân. 
Daarnaast zijn we bereid met fracties te overleggen voordat verkiezingen plaatsvinden. 
Voor de bestuursverkiezingen van Wetterskip Fryslan zullen we expliciet onze “sportvisserij 
kandidaat” Pieter Klaas de Vries van de partij Water Natuurlijk promoten. We hebben ons verbonden 
aan Water Natuurlijk en we zullen onze kandidaat steunen in de campagne. 
Daarnaast zullen we ervoor zorgen dat van iedere andere partij de relevante passages uit 
verkiezingsprogramma’s worden opgenomen op de website van Sv Frl. 
Immers hebben personen altijd de vrije keuze waarop ze stemmen. 
 
Ad b) We gaan met HSVen uit dezelfde gemeente in gesprek om te stimuleren dat HSV-en samen op 
trekken naar een gemeente. Vooral toeristisch en economisch belang aangeven en de wens tot in 
stand houding en/of versterking van de voorzieningen. Wellicht is er vanuit gemeente ook andere 
facilitering mogelijk, zoals revitaliseren van afgesloten wateren in stads- en/of dorpskernen 
(Sportvisserij op de Kaart). 
 
Ad c) Contacten vanuit HSV-en naar gemeente zullen niet eenmalig moeten zijn, maar we zullen 
moeten stimuleren dat binnen iedere gemeente namens de HSV-en er iemand de contacten met 
wethouder en/of politiek of ambtenaren met gemeente onderhoudt. Regio-coördinator van 
Sportvisserij Fryslân kan dit traject bewaken en assisteren. 
 
Ad d) Sprake is van regulier overleg op bestuurlijk niveau met Wetterskip Fryslân, Friese Bond, 
Voorzitter VBC en voorzitter SVF. Daarnaast is er bestuurlijk overleg in het kader van de VBC Friese 
Boezem tussen voorzitter VBC, voorzitter Friese Bond en portefeuillehouder VBC Friese Boezem, 
terwijl in het AB van de VBC ook wordt deelgenomen namens Provincie Fryslân en namens natuur- 
en terrein beherende organisaties. 
Ambtelijk overleg is er ad-hoc. Deze vormen van overleg werken goed en zorgen voor korte lijnen. 
Voor 2019 is het van belang deze huidige lijn te continueren. 
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Prioriteiten 2019  
 
Ad 1) We vinden het van belang dat de communicatie en dialoog met sportvissers wordt versterkt. 
Niet via de sociale media, maar vooral via bestaande structuren en informatiebijeenkomsten te 
stimuleren. 
We zullen dan ook in 2019 in onze communicatie sportvissers stimuleren ALV’s te bezoeken van de 
HSV waar ze zijn aangesloten. 
 
Ad 2) We willen ook dit jaar blijven controleren en informeren m.bt. gedragscode sportvisserij. 
Daarnaast blijven communiceren over het verantwoord omgaan met vis, zowel naar vissers, scholen 
en maatschappelijke organisaties. 
 
Ad 3) We gaan via allerlei initiatieven zorgen dat er in 2019 een duidelijk begin wordt gemaakt door 
sportvissers om te vissen met loodvervangers  
(zie concrete aanpak sportvisserij op de kaart)  
 
Ad4) We hebben een kwetsbaar milieu. Als mede-recreatief gebruiker benutten we de natuur, maar 
we willen ook iets teruggeven. We zullen bij sportvissers nog meer stimuleren dat ze vuil opruimen in 
de directe omgeving waar men vist. 
 
Ad 5) Om de sportvisserij toekomstbestendig te houden is het van belang dat jeugd wordt 
gestimuleerd te vissen. We hebben al een goede ingang bij Sport Fryslân en bij vele scholen. We 
zullen in 2019 trachten het aantal Vismeesters te vergroten via zelfstandige wervingscampagnes en 
we zullen daarna met scholen contact opnemen waar nu nog geen vislessen worden gegeven. 
Dit laatste speerpunt moet coproductie zijn tussen portefeuille Jeugd en Voorlichting & Promotie. 
 
 
 
 

Periode 2019 Activiteit 

<  20 maart Promoten kandidaatschap Pieter de Vries voor Wetterskip verkiezingen 
Actief benaderen betrokken partijen bij Provinciale en Waterschapverkiezingen 
i.v.m. publicatie op website. 

Na zomervakantie Actief contacten leggen met nieuwe fracties in Prov. Staten & Wetterskip voor 
nadere kennismaking en structureel overleg. 
Schoonmaakactie in samenwerking met FMF en mogelijk BFVW & SUBers 

Doorlopend Aandacht voor gedragscode, project loodvervangers, vislessen, betrokkenheid 
HSVn en andere actiepunten via de ter beschikking staande media. 

  
 
 
Nieuwe & aanvullende activiteiten 2019 

• Nieuwe domeinnaam (sportvisserijfryslan.nl – svFryslan.nl) 

• Herinrichten emailverkeer i.v.m. nieuwe domeinnaam 

• Vervanging banners 

• Nieuw promomateriaal  

• ……………. 
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Jaarlijks terugkerende actiepunten  

• 4x redactievoering ‘Fisk&Wetter’  

• 2x redactievoering ‘Fisk&Wetter regio-editie’ 

• Organisatie Vrijwilligersdag 

• Organisatie Efkes Bijprate/Nieuwjaarsreceptie 

• Vormgeven Jaarverslag 2018 en andere documenten 

• Opstellen en verzenden Nieuwsbrieven 

• Persberichten 

• Actualiseren website 

• Actualiseren Facebook en andere Soc. Media 

• ………………………………… 
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Jaarplan 2019 portefeuille VBC (Lauwersmeer en Friese Boezem) 
 

1. Commissie Water- en Visstandbeheer 
 
De commissie Water- en Visstand beheer is naast het sportvisserijdeel van de VBC, de commissie die 
zich bezighoudt met zaken rondom water- en visstandbeheer. Deze commissie kan standpunten 
innemen en voorstellen doen aan het Algemeen Bestuur van Sportvisserij Fryslân en de VBC Friese 
boezem t.b.v. de werkzaamheden binnen de VBC en water- en visstandbeheer in zijn algemeenheid. 
Verder geeft de commissie uitvoering aan operationele zaken rondom dit thema zoals die zijn 
opgenomen in het jaarplan.  Voor de Commissie Water- en Visstandbeheer zijn vanuit het landelijke 
en regionale beleid speerpunten naar voren gekomen waar vanuit de commissie aandacht aan besteed 
zal worden (genummerd conform het Beleidsplan 2016-2020): 
 
31. Visstand en visserijmogelijkheden optimaliseren. 

36. Kansen voor het toekennen van een specifieke hengelbestemming aan gemeentelijke 

stadsvijvers inventariseren.  

37. Inzetten op de toekenning van een specifieke hengelbestemming aan tenminste vijf 

stadsvijvers in het gebied van Sportvisserij Fryslân in de komende beleidsperiode. 

38. Kansen voor de aanleg van visvijvers in Fryslân inventariseren. 

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

 
Om de commissie Water- en Visstandbeheer goed te laten functioneren zijn de volgende functies 
nodig: 

• Commissievoorzitter (portefeuillehouder VBC); De portefeuillehouder is voorzitter tijdens de 
vergaderingen en stelt samen met de leden van de commissie de jaarplannen en begrotingen 
op en legt deze voor aan het kernbestuur ter goedkeuring. De portefeuillehouder neemt naast 
de vergaderingen van de commissie deel aan de AB VBC vergaderingen en DB-vergaderingen 
van de VBC. 

• Beroepskracht; De beroepskracht verzorgt met de portefeuillehouder de stukken voor de 
commissievergaderingen en coördineert de zaken en koppelt deze terug aan de 
portefeuillehouder. Tevens vervult de beroepskracht de functie van het secretariaat van de 
VBC. 

• Adviseur; de adviseur is iemand met kennis van zaken voor wat betreft ecologie, KRW en kan 
de commissie hierover informeren als de commissie hier om vraagt. 

• Landelijke ondersteuning; de ondersteuning vanuit Sportvisserij Nederland is van belang voor 
inhoudelijke input, landelijke afstemming en ondersteuning in overige werkzaamheden. 

• Commissielid het commissielid levert input vanuit zijn expertise op het gebied van visuitzet en 
met name karper.  

 
 
 
 
 
 
 
De vertegenwoordiging van de sportvisserij binnen het AB van de VBC bestaat naast de  
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portefeuillehouder van de commissie CWV uit een commissielid. 
 
Aan de start van 2019 zijn de hierboven staande functies ingevuld door de volgende personen: 
Portefeuillehouder:   Obe Veldman  
Beroepskracht:   Jarno Veldhuizen 
Commissielid:   Wijtze Tjoelker 
Commissielid:   Piet Riemersma 
Commissielid:   vacant 
Sportvisserij Nederland: Jan Kamman  
 
De commissie vergadert niet volgens een vastgesteld schema, maar vergadert afhankelijk van lopende 
zaken in de VBC of hier parallel aan. Naast de regulieren vergaderingen van de VBC Friese boezem en 
de commissievergaderingen neemt o.a. de portefeuillehouder deel het landelijk platform 
visstandbeheer. 

 
Inventariseren kansen visvijvers in Fryslân (actie 38) 
Landelijk is een trend zichtbaar dat de visbestanden in de Nederlandse oppervlaktewateren afnemen. 

Sportvissers nemen dit waar door slechte vangsten. Naar alle verwachtingen zal deze trend op termijn 

ook in Fryslân te zien zijn en wordt het alsmaar moeilijker voor sportvissers om vis te vangen. In het 

landelijke beleidsplan van Sportvisserij Nederland is daarom aandacht besteed aan het inventariseren 

naar de mogelijkheden meer over te gaan op vijvervisserij. Om niet achter de feiten aan te lopen zal in 

de beleidsperiode 2016 -2020 ook in Fryslân een inventarisatie plaatsvinden naar de mogelijkheden 

voor vijvervisserij. In 2017 is er gestart met het project Sportvisserij op de Kaart. Hierbij zijn samen met 

hengelsportverenigingen de wateren in kaart gebracht die onder druk staan. Aan de hand van een 

aantal praktische bijeenkomsten hebben de hengelsportverenigingen hun wens naar voren kunnen 

brengen. Hiermee zijn in 2018 beheerplannen opgesteld die de sportvisserij in deze wateren kunnen 

bevorderen (denk aan maaien waterplanten, maaien oeverbeplanting, visuitzet, plaatsen vissteigers 

etc.). Aan de hand van deze beheerplannen zijn er in 2018 gesprekken geweest met het Wetterskip en 

gemeenten. Voor 2019 staan het restant van de gesprekken op de planning. Verder zal er in 2019 

gestart worden met de uitvoer van het pilot. Hieronder zullen onder anderen vallen uitzet van karpers 

op afgesloten wateren, monitoring van de betreffende wateren en publiciteit genereren voor de 

behaalde resultaten. 

 

Tijdplanning 
Periode  Activiteit 

2017 Eerste inventarisatie met HSVen 

2018 Projectvoorstel pilot vijvervisserij 

2019/2020 Loopduur pilot / evaluatie 

 

Gerealiseerd 

Als er een succesvolle pilot is gedraaid voor vijvervisserij, waar voldoende ervaring is opgedaan om te 

kunnen bepalen of vijvervisserij in Fryslân succesvol en of haalbaar is.  
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VBC Friese boezem 2019 
 

Realisatie Visplan 2019 (actie 31, 40) 
Vanuit de sportvisserij zal er weer gekoerst worden op de realisatie van een nieuw Visplan. In 2018 is 
er een KRW-monitoring van Wetterskip Fryslân geweest. Aan de hand van de uitslagen uit deze 
bemonstering zal het visplan vormgegeven worden. Indien aan de hand van deze monitoring blijkt dat 
de visstand significant is veranderd zullen de afspraken uit het Visplan worden herzien. De gegevens 
omtrent onttrekking en uitzetting van vis worden getoetst door de waterbeheerder (Wetterskip 
Fryslân). De waterbeheerder ondersteunt blijkens beleidsstukken het opstellen van een Visplan. In 
welke vorm dit plaatsvindt kan besproken worden binnen de VBC. Tevens hangt dit enigszins af van de 
resultaten van de reguliere KRW visstandbemonstering van Wetterskip Fryslân. In het Visplan zal 
tevens worden opgenomen hoe, wanneer en waar er gevist wordt. De operationele visserij zoals 
beschreven in het Visplan wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van uitgevoerde 
bemonsteringen en beschikbare onttrekkingsgegevens.  
 
Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Voorjaar Bespreken vorm Visplan  

Najaar Opstellen Visplan en vaststellen in VBC 

november Visplan ter toetsing aanbieden aan Wetterskip Fryslân  
 
Gerealiseerd 
Als er aan het einde van 2019 een Visplan is vastgelegd in de VBC welke positief is getoetst door 
Wetterskip Fryslân op basis van de KRW-doelen. 
 
Visuitzet (actie 36, 37) 
In 2019 zal er karper uitgezet worden. Deze uitzettingen zijn beschreven in het Visplan en getoetst en 
goedgekeurd door Wetterskip Fryslân. Het betreft uitzettingen t.b.v. de spiegelkarperprojecten om de 
spiegelkarperpopulatie in de boezemwateren op peil te houden. Daarnaast kunnen er kleinere 
uitzettingen plaatsvinden op plaatsen waar aangetoond kan worden dat er grote sterfte is opgetreden 
of dat het een onderhoudsuitzetting betreft. Sportvisserij Fryslân zal in 2019 aan de hand van 
sportvisserij op de kaart in een aantal afgesloten wateren een hogere dichtheid karper uitzetten.  Er is 
voorwaardelijk toestemming vanuit Wetterskip en gemeenten om deze hogere dichtheden (gemiddeld 
en hoog) uit te gaan zetten in het voorjaar van 2019. D.m.v. een meetplan worden er verschillende 
waarden van het water en de gezondheid van de vis gemeten en bijgehouden. Als hier positieve 
resultaten uit voort komen, is het mogelijk om ook toestemming te krijgen om deze manier van het 
uitzetten van karpers verspreid door de provincie in meerdere wateren te laten plaatsvinden.  
 
Tijdplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Voorjaar Uitzetten karpers, sportvisserij op de kaart, 5 wateren pilot 

Najaar  Uitzetten karpers, boezemwateren 

 
Gerealiseerd 
Als in het voorjaar de uitzet van de karpers voor het sportvisserij op de kaart project en in het najaar 
de uitzet van de karpers op de boezem kunnen plaatsvinden met alle toestemmingen die nodig zijn.  

Bijvangstenregeling  
In 2016 is een uitgebreide evaluatie opgesteld over de Bijvangstenregeling vanaf 2006 t/m 2015. In 

2019 zal verdere besluitvorming plaatsvinden hoe verder te gaan met de bijvangstenregeling 

(snoekbaars) n.a.v. de resultaten van de vismonitoring 2018. Ook zal er een evaluatie van de 

bijvangstenregeling van 2015 t/m 2018 worden opgesteld. 
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Tijdplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Januari/ februari Oplevering KRW visstandonderzoek 

Januari/ februari Oplevering nieuwe sanctiebeleid 

Januari/ februari Oplevering evaluatie bijvangstenregeling 2015 t/m 2018 
April Voorbereiden voorstel ALV 

Mei ALV 

Juni/ December Richting geven aan besluit ALV 

 
Gerealiseerd 
Als er in de ALV een goed onderbouwd besluit genomen is ten aanzien van de bijvangstenregeling. 
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Jaarplan 2019 Wedstrijdcommissie 
 
Voor de Wedstrijdcommissie zijn vanuit het landelijke en regionale beleid speerpunten naar voren 
gekomen waar vanuit de commissie aandacht aan besteed zal worden (genummerd conform het 
Beleidsplan 2016-2020): 
 
45 Opzetten Fryslân Cup (wedstrijdcompetitie voor HSV Teams)  
46 Organiseren Clinic voor Dames  
47  Opzetten Clinic voor U20 jeugd 
 
Commissie 
De Wedstrijdcommissie bestaat uit 6 personen. De commissie heeft tot doel het promoten en 
stimuleren van de wedstrijdvisserij en het organiseren van de Friese Kampioenschappen. 
Hieronder is een beschrijving van de commissie weergegeven.  
 

• De Portefeuillehouder: De portefeuillehouder is vertegenwoordiger van het AB/DB in de 
Wedstrijdcommissie. Hij stelt samen met de commissie de jaarplannen en begrotingen op en 
legt deze voor aan het dagelijks-bestuur ter goedkeuring. Hij is verantwoordelijk voor de 
beleidsmatige zaken binnen de portefeuille Wedstrijden. 

• Wedstrijdcommissie Voorzitter; is voorzitter tijdens de wedstrijdcommissie bijeenkomsten en 
zorgt voor de praktische uitvoeringen en realisatie van de wedstrijden. 

• Beroepskracht: De beroepskracht verzorgt met de portefeuillehouder & voorzitter de stukken 
voor de commissievergaderingen, coördineert de zaken en koppelt deze terug aan de 
portefeuillehouder. Tevens ondersteund de beroepskracht de vrijwilligers bij de uitvoerende 
taken indien dat gewenst is. 

• Commissieleden: Het algemene commissielid is inzetbaar voor de organisatie van de 
wedstrijden en tijdens de wedstrijden. Daarnaast levert hij input tijdens de 
commissievergaderingen.  

 
Vanaf 01-01-19 zullen de verschillende functies door de volgende personen worden bekleed:  
 
Portefeuillehouder:  Jan Grijpstra 
Commissievoorzitter:  Gooitzen Hager 
Beroepskracht:  Pyt Achenbach 
Commissieleden:  Henk Postema, Rene Seefat, Jan van der Werf en Peter Bodenstaff 
 
 
Wedstrijden  
De wedstrijdvisserij heeft een aparte plaats in het beleidsplan van Sportvisserij Fryslân. We willen 
een divers aanbod aan wedstrijden bieden, waarbij iedere wedstrijdvisser op een passend niveau zijn 
sport kan beoefenen. Sportvisserij Fryslân zal de komende beleidsperiode zoveel mogelijk invulling 
geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen de wedstrijdvisserij in Fryslân, zoals deze tevens zijn 
beschreven in het beleidsplan van Sportvisserij Nederland. 
 
Teamvissen 
Sportvisserij Fryslan heeft afgelopen seizoen de eerste teamcompetitie, met 5 deelnemende HSVn, 
om de ‘Fryslân Cup’ georganiseerd. Gezien de positieve reacties zal ook in 2019 een teamcompetitie 
plaatsvinden. Hiervoor is het van belang dat er Vereniging Teams geformeerd worden, van minimaal 
5 en maximaal 15 sportvissers, die onderling de strijd aanbinden. Daartoe worden alle Friese HSVn 
benaderd om een of meer teams te formeren om deel te nemen aan de Fryslan Cup. De verenigingen 
worden hiertoe aangeschreven om deel te nemen aan deze Fryslan Cup en derhalve een team af te 
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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. 
 
Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit Actie 

febr/mrt/apr Promoten Fryslân Cup 45 

< 1 mei Opgave HSV voor deelname 45 
mei/juni/juli Onderlinge wedstrijden deelnemende HSVn 45 

????? Finale Fryslân Cup 45 

26 okt Open Nat Kampioenschap Clubs (Lage Vaart, Almere) 45 

 
Dames en Jeugd  
Om de wedstrijdvisserij onder de Jeugd en Dames te stimuleren en te professionaliseren is er eind 
2018 een Wedstrijdcoach aangesteld conform de voorstellen van Sportvisserij Nederland. De 
wedstrijdcoach heeft tot doel om wedstrijdvissers binnen de vereniging te stimuleren, trainen en 
coachen. Deze taak wordt overgenomen door de wedstrijdcoach wanneer een talent in aanmerking 
komt om regionaal te gaan vissen. Een federatieve wedstrijdcoach heeft als doel om talent in de 
regio in kaart brengen. Hij begeleidt deze talenten richting het nationaal wedstrijdvissen. Het talent 
komt zo trapsgewijs in beeld bij de bondscoaches en ontwikkelt zich tot senior wedstrijdvisser. De 
federatieve wedstrijdcoach heeft een trekkersrol binnen de regio op het gebied van talentherkenning 
en –ontwikkeling. Hij/zij is het gezicht en aanspreekpunt voor wedstrijdvissers, met name jeugd en 
dames en is de schakel tussen talent op lokaal niveau en de landelijke bondscoaches. De federatieve 
wedstrijdcoach vormt het vangnet voor talent in de regio. Hij/zij leidt ze op tot wedstrijdvisser. 
 
Wat gaat de wedstijdcoach doen? 

- De federatief wedstrijdcoach scout en begeleid de federatieve jeugdteams. Zowel op 

vistechnisch als organisatorisch niveau. 

- De federatief wedstrijdcoach managet en organiseert jeugd/dameswedstrijdactiviteiten 

binnen de eigen provincie van begin tot eind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan planning, 

uitvoering, budget en materiaal. 

- De federatief wedstrijdcoach draagt zorg voor de communicatie rondom deze activiteiten. De 

talenten (in de dop) moeten de activiteiten kunnen vinden. 

- De federatief wedstrijdcoach heeft de educatieve en vistechnische kwaliteiten om talenten 

te trainen en op te leiden tot wedstrijdvisser. 

- De federatief wedstrijdcoach werkt samen met de landelijke bondscoaches en eventuele 

begeleiders bij de hengelsportvereniging. Hij/zij is de spin in het web. 

 
Gezien de activiteiten van de wedstrijdcoach vervallen de clinics voor Dames en de U20 Jeugd.  
 
Tijdsplanning 
 

Jan/febr 
mrt/apr/mei 

Voorbereidende activiteiten op het FK Junioren en workshops/clinics voor 
getalenteerde jeugd en dames 

46-47 

1 juni FK Junioren (Frisia, Grou) 46-47 

31 aug Open Nat Kampioenschap Dames ( PM Kanaal Kootstertille)  

15 sept Open Nat Kampioenschap Junioren (NH Kanaal, Grafdijk)  
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Aanvullende Actiepunten 2019 

• Instructieborden (aanleggen e.d.) aanbrengen bij de steigers bij de Hooivaart 

• Uitbreiden aantal controleurs 

• Ideal promoten t.b.v. wedstrijdbetalingen FK’s 

• Centrale registratie wedstrijden in Fryslân (VWRP) optimaliseren 

• Promotie wedstrijdvisserij 

 

Friese Kampioenschappen 2019 
 
13 april  NOK   PM kanaal, Kootstertille 
07 mei    1e SvdM Bokaal Workummertrekvaart, Parrega 
11 mei    FK Senioren  Hooivaart, Gersloot 
01 juni    FK Junioren   Workummer Trekvaart. 
08 juni    FK Teams   Helomavaart, Munnikeburen 
18 juni   2e SvdM Bokaal PM Kanaal, Spannenburg 
29 juni    FK Feeder   PM Kanaal, Reahel / Blauforlaet 
 
Zee  
13 april  Selectie Kust Noord Waddenzeedijk, Roptazijl 
19 okt  Open Frysk Kust Waddenzeedijk, Roptazijl 
 
 
Sportvisserij Nederland  
31 aug  Open NK Heren  PM Kanaal, Kootstertille /Blauforlaet 
31 aug   Open NK Dames PM Kanaal, Kootstertille /Blauforlaet 
01 sept   Open NK Feeder PM Kanaal, Kootstertille /Blauforlaet 
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Jaarplan 2019 - Commissie Zeevisserij 
 

Voor de Commissie Zeevisserij zijn vanuit het landelijke en regionale beleid speerpunten naar voren 

gekomen waar vanuit de commissie aandacht aan besteed zal worden (genummerd conform het 

Beleidsplan 2016-2020):  

 

40.  Inventariseren van het huidige gebruik en de behoefte aan sportvismogelijkheden 

voor de zee-sportvisserij in Friesland. 

41. Lobbyen voor duurzamere visserij langs en in de Waddenzee. 

42.  Opzetten federatieve competitie zout. 

 

Commissie 

De Commissie Zeevisserij bestaat uit 4 personen. Hieronder is een beschrijving van de commissie 

weergegeven.  

 

• Commissievoorzitter (portefeuillehouder); De portefeuillehouder is voorzitter tijdens de 
vergaderingen en stelt samen met de commissie de jaarplannen en begrotingen op en legt 
deze voor aan het kernbestuur ter goedkeuring. De portefeuillehouder neemt naast de 
vergaderingen van de commissie zeevisserij deel aan de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur. 

• Beroepskracht; De beroepskracht verzorgt met de portefeuillehouder de stukken voor de 
commissievergaderingen en coördineert de zaken en koppelt deze terug aan de 
portefeuillehouder.  

• Commissielid wedstrijden; het commissielid heeft een goede kijk op de wedstrijdvisserij in het 
zoute water en kan daardoor goede input leveren over de behoeften bij deze vorm van 
zeevissen. 

• Algemeen commissielid; Het algemeen commissielid heeft affiniteit met de zeevisserij en 
ondersteund de commissie bij diverse zaken die spelen. 

• Landelijke ondersteuning; Vanuit sportvisserij Nederland kan ondersteuning worden geboden 
indien dit nodig wordt geacht. 

 

Vanaf 01-01-19 zullen de verschillende functies door de volgende personen worden bekleed.  

 

Portefeuillehouder:   Rindert Procee 

Beroepskracht:   Tamme Smit 

Commissielid wedstrijden: Atte de Vries 

Algemeen commissielid: Ruurd Zandstra  

 

Organiseren Open Frysk Kampioenschap 2019 (actie 40) 

Het Open Frysk kampioenschap Kust was in 2018 een groot succes met een goede promotie rondom 

de kustvisserij in Fryslân. Het aantal deelnemers was 2018 weer goed. Alle deelnemers waren erg 

positief en de vangsten waren ook goed. Ook in 2019 zal de commissie de organisatie van het Open 

Frysk Kampioenschap Kust weer op zich nemen. De wedstrijd wordt georganiseerd op 19 oktober.  
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Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Januari  Datum prikken 

April Flyers klaar met de benodigde informatie 

Mei Aankondiging in het blad zeehengelsport 

Juni/juli/augustus Digitaal informatie verspreiden 

September/oktober Organiseren open FK kust 

 

Gerealiseerd 

Als de wedstrijd weer goed is verlopen met een goed aantal deelnemers.  

 

Selectie Noord  
Na het succes van de Selectiewedstrijd in de regio Noord zal ook in 2019 deze wedstrijd plaats 
vinden. Door deel te nemen aan de selectiewedstrijd kunnen de deelnemers plaatsen voor het NK 
Kust winnen. In 2019 neemt de commissie de organisatie van de selectiewedstrijd weder op zich. 
Deze wedstrijd willen we in samenwerking buurfederaties Sportvisserij Oost- Nederland en 
Sportvisserij Groningen Drenthe organiseren.  
 
Deelname geselecteerden 
Ook dit jaar zullen net als in 2018, een aantal geselecteerden uit het klassement van de 
Selectiewedstrijd deelnemen aan het NK Kust.  
 

Zeevisplatform (actie 41) 

Sportvisserij Fryslân neemt zitting in het landelijke zeevisplatform, waarin de landelijke zaken worden 

besproken die effecten hebben op de sportvisserij op of aan zee/kust. Belangrijk is hier als commissie 

bij betrokken te zijn zodat er tijdig ingesprongen kan worden op zaken die besloten moeten worden, 

zodat wordt voorkomen dat de mogelijkheden voor de sportvisserij verkleinen of verloren gaan. Er zal 

vanuit Sportvisserij Fryslân getracht worden bij elke vergadering een afvaardiging te kunnen sturen.  

 

Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

Gehele jaar Deelname aan alle platformbijeenkomsten 

 

Gerealiseerd 

Een gedeelte van de landelijke platform bijeenkomsten zijn door minimaal één persoon van de 

commissie zeevisserij bijgewoond.  

 

Opzetten competitie zout (actie 40, 42) 

Vanuit de portefeuille zeevisserij is het speerpunt opgenomen om een competitie kustvissen op te 

zetten in Fryslân. Vooraf zal een inventarisatie zijn naar de animo hiervan, hoeveel wedstrijden er 

gevist zullen worden, hoeveel prijzen beschikbaar gesteld worden, enz.  
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Tijdsplanning 

Periode 2019 Activiteit 

September - december Inventarisatie animo competitie zout 

2019 Bij voldoende animo, eerste competitie organiseren 

 

Gerealiseerd 

Als er voldoende animo is voor het vissen van een Friese competitie kustvissen. Deze competitie 

stimuleert de kust/zeevisserij in Fryslân.  
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