Jaarverslag 2013

Sportvisserij Fryslân

Bij de voorpagina en overige foto’s in het Jaarverslag 2013
Tijdens het project ‘Vliegtuigtellingen’ dat in 2013 heeft plaatsgevonden zijn er vele
fraaie luchtfoto’s gemaakt van onze prachtige provincie Fryslân. Een selectie hiervan is
gebruikt in dit Jaarverslag.
Op de voorpagina ziet u het PM-kanaal lopen langs de toren van Spannenburg en in
het noorden, op de achtergrond De Kûfurd. In Fisk&Wetter van december 2013 is er
aandacht besteed aan dit spectaculaire project. Dit artikel is op pagina 17 afgedrukt.
De verwijzingen naar de foto’s staan hieronder.
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Lobbywerk loont
De eerste aanzet tot Provinciaal (sport)visserijbeleid

Na jaren van lobbywerk bij de politiek en overleggen met o.a. Gedeputeerde Staten is er een concept
Startnotitie Visserijbeleid verschenen. Tijdens de bespreking van deze notitie in de ‘Commissie Lân, Loft
en Wetter’ heeft Harrie Holtman namens het bestuur van Sportvisserij Fryslân en de Friese Bond van
Binnenvissers ingesproken. Hij gaf hierbij aan dat wij vanuit de sportvisserijsector ruim 33.000 leden
vertegenwoordigen en samen met de recreanten zorgen van ca. 26 miljoen omzet in Fryslân.
Daarnaast wees Harrie op het feit dat Provincie Fryslân
sinds kort daadwerkelijk eigenaar is van de Friese Meren,
ruim 9000 ha water, en dat dit bepaalde verplichtingen
schept. Tevens benadrukte hij dat de stroperij een belangrijke bedreiging is voor de (sport)visserij en dat de
bereikbaarheid van de oevers voor de sportvisserij steeds
meer wordt beperkt door natuurvriendelijke oevers. De
opsomming van al deze aandachtspunten en raakvlakken
voor met name de recreatie werd zeer goed ontvangen
door de commissieleden.

Nieuwe bestuursstructuur

In de daarop volgende Statenvergadering, die ik als
voorzitter heb bijgewoond, is de startnotitie vastgesteld.
Hier bleek dat ons lobbywerk resultaat op heeft geleverd
aangezien er nu een aanspreekpunt bij de provincie gerealiseerd zal worden voor de sportvisserij. Tevens zal er
door de provincie actiever beleid worden gevoerd op het
gebied van de (sport)visserij. Wij zijn dan ook als Sportvisserij Fryslân zeer tevreden over deze winstpunten. Met
name over het gevoerde proces vanuit de organisatie.
Binnen de provinciale politiek is de sportvisserij voortaan
een ‘gerespecteerde’ gesprekspartner.

Vliegtuigtellingen
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Net als vorig jaar heeft het bestuur zich bezig gehouden
met de (pilot) nieuwe bestuursstructuur. Op de ledenvergadering van 2014 zal een voorstel voor de nieuwe
bestuursstructuur worden voorgelegd waar ieder bestuurslid zich in kan vinden. Wel maak ik mij als voorzitter
zorgen over de invulling van ons bestuur. Er zijn momenteel drie vacatures, te weten ‘Controle&Handhaving’, ‘Visstandbeheercommissie’ en ‘Jeugd’. Wij zoeken hiervoor
kandidaten vanuit alle windrichtingen in de provincie.

Om de vraag te beantwoorden hoeveel sportvissers jaarlijks de Friese boezem bezoeken zijn in 2014 tellingen
gedaan vanuit de lucht. Hierbij zijn er vanuit kleine sportvliegtuigen (4 persoons Cessna) tellingen gedaan. De opzet was om twee maal per maand te vliegen, maar door
slechte weersomstandigheden is dit niet altijd mogelijk
geweest. Er is uiteindelijk 14 keer gevlogen, waarbij in totaal 1.400 sportvissers zijn waargenomen. Ongeveer de
helft van de waargenomen vissers vist vanuit een bootje.
De waargenomen sportvissers vertegenwoordigen een
klein deel van het totale aantal vissers dat jaarlijks de
Friese Boezemwateren bezoekt. Met behulp van lande-

lijke gegevens kunnen de waarnemingen worden omgerekend naar het totale jaarbezoek. Hierbij staat centraal
hoeveel sportvissers bezoeken de Friese Boezem en hoe
ze vissen. Er zijn tijdens de vluchten prachtige foto’s gemaakt en er is de nodige publiciteit geweest in o.a de LC
en een mooi item op Omrop Fryslân TV. Een selectie van
de foto’s ziet u geplaatst in dit jaarverslag.

Een speciaal woord van dank aan de drie medewerkers
van ons kantoor die tijdens mijn ziekteperiode mijn
taken binnen het bestuur hebben overgenomen. Ook een
speciaal woord van dank aan ons bestuurslid Harrie Holtman die tijdens mijn periode van ziek zijn er voor heeft
gezorgd dat de startnotitie visserijbeleid binnen onze
Provincie zijn beslag heeft gekregen.

Zeeforel in het Lauwersmeer

Sake D. van der Meer

Sportvisserij Fryslân heeft tijdens een bijeenkomst van de
plattelandsprojecten een perfecte presentatie gegeven
over de mogelijkheden van herstel van de zeeforel populatie in het Lauwersmeer en de achterliggende beken. Er
ligt een gedegen rapport aan ten grondslag wat ook aangeeft dat dit project grote kans van slagen heeft. Vooral
voor de recreatie en toerisme in Noord Oost Fryslân zal dit
een ‘boppeslach’ zijn. In de praktijk kan het een seizoensverlenging betekenen voor die sector. De sportvisserij op
zeeforel vind namelijk met name plaats in het voor en najaar, wat heel interessant is voor hotels vakantieparken en
de horeca in de regio. Het gaat hier te ver om inhoudelijk
op dit zeer breed gedragen project in te gaan, maar voor
belangstellende die hier meer over willen weten verwijs
ik graag naar ons kantoor te Grou. Wel kan ik aangeven
dat het de bedoeling is eind 2014 de eerste zeeforellen te
gaan uitzetten.
Tot slot wil ik alle vrijwilligers die binnen onze organisatie
actief zijn dank zeggen voor al het werk dat het afgelopen
jaar weer verzet is. Met onze drie medewerkers en twee
Boa’s ondersteunen zij onze organisatie op een enthousiaste en professionele wijze.

Voorzitter Sportvisserij Fryslân.
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Commissie Controle en Handhaving

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

coördinerende functie heeft. De federatiecontroleurs, aangestuurd door de commissie C&H, kregen de gelegenheid
binnen de toezichtkring natuurhandhaving visserijcontroles
uit te voeren in samenwerking met de politie.
Naast de samenwerking met de toezichtkringen werd vanuit
de commissie een goed contact onderhouden met personen
uit het voormalige visstroperijteam in Fryslân.

Commissieleden
Bij de start in 2013 bestond de commissie uit vijf
personen.
Portefeuillehouder:
Rint Henstra
Beleidsmedewerker:
Germ Zeephat
BOA coördinator:
Jan Koning
Controleur coördinator:
Piet Roedema
Coördinator TZK:
Sibo Dam

Doel Commissie
Het verminderen van het aantal vissers zonder geldige visdocumenten en het tegengaan van overtredingen van de
visserijwet en vergunningsvoorwaarden.
De commissie C&H heeft zich gedurende het jaar 2013 in gezet voor de controle op de sportvisserij, beroepsvisserij (in
het kader van de bijvangstenregeling en pilot decentraal aalbeheer) en het tegengaan van visstroperij.

Toezichtkring Natuurhandhaving
Voor de samenwerking met andere controlerende instanties heeft Sportvisserij Fryslân geparticipeerd in de toezichtkring natuurhandhaving waar de regio politie een
6
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In nagenoeg alle gevallen verliepen de controles naar tevredenheid. In één geval was een verbetering nodig van de afspraken t.b.v. het aanlanden. Naast de reguliere controles op
de beroepsvisserij op het binnenwater van Fryslân, zijn ook
de beroepsvissers op het Lauwersmeer onderhevig geweest
aan controle. Beide visserijbedrijven zijn tweemaal aan een
steekproef onderworpen, maar zijn geen onjuistheden waargenomen.

Controle beroepsvisserij
Naast de controle op de sportvisserij en het tegengaan van
de stroperij zijn de BOA’s van Sportvisserij Fryslân wederom
ingezet voor de controles op de bijvangstenregeling Friese
boezem en op de pilot decentraal aalbeheer. De coördinatie
van de controles vind plaats vanuit de VBC. In 2013 zijn totaal meer dan 100 controles op de 14 Friese beroepsvissers
uitgevoerd.
Totaal zijn er voor de pilot decentraal aalbeheer 115 controles
uitgevoerd op basis van Sms-berichten, geschatte gewichten, aanlandtijden en verrassingscontroles op het uitvaren.
Aan het begin van het seizoen zijn met de vissers afspraken
gemaakt om de controles zo objectief mogelijk uit te voeren
en ze toch passen binnen de bedrijfsvoering.
In het kader van de bijvangstenregeling zijn 87 controles uitgevoerd. Deze controles waren allemaal in combinatie met
de controles op de Pilot decentraal aalbeheer. Dit aantal valt
lager uit wegens het niet deelnemen van één beroepsvisser
aan de jaarlijkse bijvangstenregeling. Één visser is in 2013 uitgesloten geweest van de regeling. Wel zijn hier controles uitgevoerd op het meenemen van snoekbaars. Er zijn controles
uitgevoerd op zowel de SMS berichten die verstuurd zijn als
op het wel of niet uitvaren van vissers (verassingscontroles).
Tijdens de controles zijn geen onjuistheden waargenomen.

Convenant HSV Leeuwarden
Er is in 2012 een pilot gestart met HSV Leeuwarden, waarin
de HSV een financiële bijdrage levert aan het intensiveren
van de controles door BOA’s binnen het werkgebied van
de vereniging met als belangrijkste doel de stroperij aan te
pakken. De bevindingen waren goed en is de pilot doorgezet gedurende het jaar 2013. Einddatum van het convenant
was 1 januari 2014, waarbij in de laatste periode van het jaar
een deel van de gevraagde inzet verplaatst is naar het Lauwersmeer. De pilot is afgesloten naar ieders tevredenheid.

Activiteiten
BOA’s
In het jaar 2013 is het aantal BOA’s uitgebreid naar een totaal
van 5. Van de 5 BOA’s van Sportvisserij Fryslân zijn er twee
deeltijd in dienst die prioriteit geven aan de controles van
de beroepsvissers zoals hiervoor omschreven. Totaal zijn er
door de BOA’s van Sportvisserij Fryslân in 2013 totaal 61 PV’s
uitgedeeld. Van deze 61 PV’s waren er 5 voor levend aas, 3
gesloten tijd, 4 voor teveel hengels en 49 keer zonder VISpas. De georganiseerde controle actie rondom Leeuwarden

in augustus is een succes gebleken en in de toekomst zullen
vaker dergelijke controles worden georganiseerd.

Federatiecontroleurs
Na een aantal nieuwe aanmeldingen en een aantal gestopte
controleurs is het aantal controleurs aan het eind van 2013
uitgekomen op 17. Begin 2013 is er een landelijke website
beschikbaar gekomen, waarop de controleurs hun mutaties kunnen invoeren. Sportvisserij Nederland heeft deze
registratie site gefaciliteerd en zo kan er een landelijk beeld
worden gevormd van hetgeen de controleurs doen en waar
welke overtredingen worden geconstateerd. Via de registratiewebsite zijn de uitgevoerde controles inzichtelijk voor
zowel de controleur zelf, de federatie als Sportvisserij Nederland. De onderstaande getallen zijn afkomstig uit het nieuwe
registratiesysteem.
Er zijn afgelopen jaar door de federatiecontroleurs 929 sportvissers gecontroleerd. Van de 929 gecontroleerde vissers waren er 187 in overtreding, waarbij de voornaamste overtreding was het niet hebben van een schriftelijke toestemming
(VISpas).

Vergaderingen
Er is door de commissie drie keer vergaderd. Naast gesprekken over uit te voeren controles is gesproken over BOA
aanvragen, participatie in de toezichtkringen, nachtvisserij,
visstroperij, etc. Buiten de reguliere vergaderingen van de
Commissie Controle & Handhaving, heeft de commissie deelgenomen aan overleggen van de toezichtkringen in Fryslân
en andere handhavingbijeenkomsten in de provincie.
Jaarverslag 2013 - Sportvisserij Fryslân
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Commissie Water en Visstandbeheer

financieel in bij te dragen. Tevens is er een subsidie beschikbaar gesteld vanuit Sportvisserij Nederland. De vispassages
zijn in de loop van 2013 gerealiseerd.

Trailerhelling Ter Idzard
In 2012 is een aanvraag binnengekomen van HSV de Snoek
te Wolvega voor het opknappen van een bestaande trailerhelling gelegen bij Ter Idzard aan de Tjonger. In 2013 is de
trailerhelling opgeknapt.

Visplaatsen Swadde
Er is een verzoek ingediend bij Sportvisserij Fryslân vanuit
de gemeente Achtkarspelen voor een financiële bijdrage in
het realiseren van voorzieningen in de Swadde. Hier is een
budget voor vrijgemaakt. Inmiddels zijn de voorzieningen
gerealiseerd.

Gestarte/lopende projecten
Invalidesteiger en trailerhelling Workum

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

Commissieleden
Bij de start in 2013 bestond de commissie uit 5 personen.
Portefeuillehouder: 		
Sieds Leijstra
Beleidsmedewerker: 		
Germ Zeephat
Commissieleden: 		
Harry Lafleur
		
Arjen Antonisse
		
Leo van der Meer
Sieds Leijstra is als portefeuillehouder gestart in 2013 en
heeft na een korte inwerkperiode de taak volledig op zich
genomen.
		

Doel commissie
- Een goede toegankelijkheid aan en op het water voor de
sportvisserij.
- Een goede gevarieerde en duurzame visstand in de Friese
wateren.
De commissie heeft zich gedurende het jaar 2013 ingezet voor het aanleggen van vissteigers en trailerhellingen.
Er zijn veel inspanningen geweest de commissie weer op
volle sterkte te kunnen laten draaien. Het budget voor karper
8
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uitzet zijn vanaf 2013 over gegaan van de CWV naar de VBC,
gezien daar de beslissingen worden genomen waar en hoeveel karper kan worden uitgezet. Tevens is er diverse keren
overlegd met instanties als gemeenten, waterschap, natuurorganisaties en provincie over diverse zaken.

Er is in dit project enige vertraging opgetreden wegens de
looptijd van het Masterplan. Er zijn gedurende 2013 diverse
overleggen geweest met de plaatselijke vereniging en de gemeente/provincie. Helaas is geconcludeerd dat de trailerhelling niet in de plannen past en op de gewenste locatie het
stadsaanzicht in Workum te veel aantast. Er zal via de vereniging nog worden gekeken naar de mogelijkheden voor een
helling op particuliere grond. Hier zal dan t.z.t. een goede
overeenkomst gesloten moeten worden.

Visplaatsen Westerein

Op verzoek van HSV de Makreel te Noordwolde werd ondersteuning geboden in het opnieuw inrichten van een belangrijke vijver/plas. De gemeente heeft hier werkzaamheden uitgevoerd en in 2013 is het project succesvol afgerond.

Op initiatief van de ondervereniging de Westerein zijn er gesprekken met de gemeente geweest voor het plaatsen van
een aantal (22) visplaatsen in de Zwemmer nabij Zwaagwesteinde (de westerein). De benodigde vergunningen zijn in
2012 aangevraagd en naar verwachting kon in 2013 gestart
worden met de realisatie. Naast de visplaatsen wordt er een
parkeerterrein aangelegd, welke de gemeente noodzakelijk vindt voordat er toestemming verleend worden voor de
steigers. Na een heel jaar overleggen met Staatsbosbeher,
Gemeente, Dorpsbelang en aanwonenden, lijkt het er op dat
het project in het voorjaar van 2014 eindelijk kan worden gerealiseerd.

150 visplaatsen Hooivaart

Visplaatsen Burgum

Gedurende 2012 is Wetterskip Fryslân begonnen met de aanleg van de 150 visplaatsen in de Hooivaart. Naast de steigers
was het noodzakelijk ook trapelementen aan te brengen wegens mogelijke schade aan de oevers en kade. Het project is
begin 2013 succesvol afgerond.

In 2012 zijn de contacten en overleggen gestart over de mogelijkheid een aantal visplaatsen te realiseren binnen het
project “waterfront Burgum”. Het waterfront is een groot project wat aanhaakt bij de centrale as. In het project wordt een
groot deel rondom het P.M. kanaal te Burgum aangepakt en
zijn er mogelijkheden voor recreatieve initiatieven, waaronder voorzieningen voor de sportvisserij. Zodra er de mogelijkheid is, zullen Sportvisserij Fryslân en de plaatselijke HSV
(’t Snoerke) hier input voor aanleveren.

Activiteiten
Gerealiseerde projecten in 2013
Inrichting vijver Noordwolde

Vispassages het Bildt
Vanuit HSV De Deinende Dobber was er een subsidie verzoek
binnengekomen voor het mee financieren in de aanleg van
een aantal vispassages. Met realisatie van de passages is een
groot areaal aan paaigronden bereikbaar gemaakt voor de
vis. Aangezien dit de visstand en dus ook de sportvisserij ten
goede komt is vastgesteld hier vanuit Sportvisserij Fryslân

Visserij voorzieningen Gaastmeer e.o.
Sportvisserij Fryslân is betrokken bij het oevers- en kadenproject “Gaastmeer e.o.” van Wetterskip Fryslân. Er zijn gedurende het jaar 2013 een aantal veldbezoeken geweest en

overleggen met zowel Wetterskip Fryslân als de gemeente
Súdwest Fryslân. Er wordt ingezet op een aantal recreatieve
voorzieningen aan de noordzijde van de oudegaaster brekken en het optimaliseren van de trailerhelling te Oudega. Indien de mogelijkheid zich nog voordoet zal er nog ingezet
worden op een trailerhelling in Gaastmeer. Realisatie van dit
project is naar verwachting in 2015.

Visplaatsen Surhuisterveen
Vanuit de gemeente en de Friese Poort is het initiatief opgestart voor het aanleggen van een aantal vissteigers in de
Feansterfeart te Surhuisterveen. HSV Surhuisterveen is bij de
planvorming betrokken en vanuit Sportvisserij Fryslân wordt
het project waar mogelijk ondersteund. De aanleg van de visplaatsen is een leerproject voor de studenten van de Friese
Poort.

Trailerhelling Makkum
De gemeente is bezig met de aanleg voor een trailerhelling
in het van Panhuyskanaal te Makkum. De sportvisserij is gevraagd voor een financiële bijdrage. Gezien de bijdrage is
toegezegd, kan de realisatie beginnen en naar verwachting is
het project rond de zomer van 2014 afgerond.

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

Zestienroeden
Voormalig Zandwinplas de Zestienroeden bleek in eigendom van Sportvisserij Fryslân. Om de sportvisserij hier beter
tot zijn recht te laten komen en eventueel evenementen te
kunnen organiseren zijn er met Staatsbosbeheer afspraken
gemaakt voor de aanleg van visplaatsen in de vorm van zand.
Het project zal naar verwachting in het voorjaar van 2013
worden gerealiseerd zodat het resultaat feestelijk kan worden geopend op nationale hengeldag 2014.

Visplaatsen Makkum
Samen met de HSV van Makkum worden de mogelijkheden
geïnventariseerd om een aantal visvoorzieningen te realiseren aan het van Panhuyskanaal. Gezien de beschermende
rietoever is niet elke constructie mogelijk. In 2013 zijn er gesprekken gestart met Wetterskip Fryslân hierover.
Vergaderingen
Er is door de commissie in 2013 vier keer vergaderd. Naast
gesprekken over te realiseren voorzieningen zijn nieuwe aanvragen hiervoor behandeld. Daar waar nodig zijn bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond met organisaties waarbij
de belangen van de sportvisserij in meer of mindere mate
aan de orde kwamen. Er zijn diverse keren externe contacten geweest met de commissie en organisaties als Wetterskip
Fryslân, Provinsje Fryslân en diverse gemeenten.
Jaarverslag 2013 - Sportvisserij Fryslân
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Visstandbeheerscommissie (VBC) Friese boezem

Activiteiten
Bijvangstenregeling
In juni 2013 is door de ALV de bijvangstenregeling voor
seizoen 2013-2014 vastgesteld. De voorwaarden die aan
de regeling gekoppeld zijn is een gesloten periode voor
de dobbervisserij van oktober t/m maart met een quotum van gemiddeld 1 kg/ha en 7 controles gemiddeld per
beroepsvisser. De controles zijn gedurende dit seizoen
voor het tweede seizoen uitgevoerd door professionele
BOA’s. Gedurende 2013 is er één beroepsvisser uitgesloten geweest van de regeling wegens overtreding van de
afspraken met betrekking tot de melding. Dit voorval is
behandeld door de sanctioneringscommissie van de VBC
en heeft tot deze uitsluiting geleid. De sanctie was voor
één jaar, waarbij het quotum niet werd herverdeeld onder
de overige vissers.

Pilot decentraal aalbeheer

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

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

VBC Friese Boezem

De Kleine commissie van de VBC bestaat uit:

Tellingen sportvisserij

Het DB van de VBC bestaat in 2013 uit:
Voorzitter:
Theunis Piersma
Secretaris:
Germ Zeephat
Sportvisserij:
Harrie Holtman
Beroepsvisserij:
Jon Visser

Portefeuillehouder: 		
Beleidsmedewerker: 		
Commissieleden: 		
		
Landelijk:		
		

Harrie Holtman
Germ Zeephat
Willem Hoogsteen
Piet Riemersma
Jan Kamman
Paul Wijmans

Het AB van de VBC bestaat uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Sportvisserij:
Sportvisserij:
Beroepsvisserij:
Beroepsvisserij:
Natuurbeheerder:
Waterbeheerder:

Theunis Piersma
Germ Zeephat
Harrie Holtman (bestuurslid Sportvisserij Fryslân)
Willem Hoogsteen (sportvisser)
Jon Visser (voorzitter Friese Bond
van binnenvissers)
Jappie Spijkstra (beroepsvisser)
Jesler Kiestra (Staatsbosbeheer)
Theo Claassen (Wetterskip Fryslân)

De nieuwe vergaderstructuur (splitsing AB en DB) werkt
efficiënt. Zo is met voortvarendheid het Visplan voor 2014
opgesteld. Het nieuwe visplan is geen volledig nieuw plan
maar is een actualisatie van het uitvoeringsprogramma
zoals deze opgenomen is in Visplan 2013. Naast de structuur van de AB en DB is de kleine commissie actief voor de
behartigen van de sportvisserij belangen binnen de VBC.
De kleine commissie heeft een adviserende rol richting de
vertegenwoordigers van de sportvisserij binnen de VBC.
De kleine commissie is gedurende dit jaar 2 keer bij elkaar
geweest, het DB is 9 keer bij elkaar geweest en het AB van
de VBC 1 keer. Naast deze reguliere vergaderingen zijn er
diverse keren overleggen geweest met overige organisaties zoals Wetterskip Fryslân e.d.
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Gedurende 2013 heeft er een onderzoek plaatsgevonden
naar het aantal sportvissers in de Provincie Fryslân. Dit
onderzoek bestond uit het afnemen van Enquêtes door
vrijwilligers aan sportvissers en een regelmatige telling
vanuit een vliegtuig boven een vaste route (zie pag. 17).
Zo zijn de gegevens verzameld van het aantal vissers in
de grotere boezemwateren en kanalen. In 2014 wordt de
rapportage verwacht van het project waarna de uitkomsten hiervan in het visplan kunnen worden opgenomen.

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

De VBC Lauwersmeer bestaat uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Sportvisserij:
Sportvisserij:
Sportvisserij:
Beroepsvisserij:
Beroepsvisserij:
Beroepsvisserij:
Waterbeheerder:
Terreinbeheerder:

Herman Dirks
Germ Zeephat
Harrie Holtman
(Sportvisserij Fryslân)
Albert Jan Scheper
(HSF Groningen Drenhte)
Jan Kamman
(Sportvisserij Nederland)
Klaas Bouma (beroepsvisser)
Jelte Bouma (beroepsvisser)
Bertus Keuter (beroepsvisser)
Jasper Schut
(Ws Noorderzijlvest)
Jaap Kloosterhuis
(Staatsbosbeheer)

In 2013 is de VBC Lauwersmeer voornamelijk bezig geweest met het afronden van het Visplan voor 2013 en zijn
de ontwikkelingen gevolgd voor het opstellen van het
N2000 beheerplan voor het gebied.
Het Visplan is begin 2013 afgerond en toegezonden aan
Waterschap Noorderzijlvest. Het plan is vastgesteld in de
VBC vergadering, waarin alleen Keuter geen bevestiging
heeft gegeven voor het voorliggende plan. Aangezien de
meerderheid van de vergadering wel ingestemd heeft, is
het Visplan vastgesteld en ter toetsing aangeboden aan
de waterbeheerder, welke dit vervolgens heeft goedgekeurd. In 2013 is er nog geen beschikbaar conceptplan
voor de N2000 richtlijn verschenen om ter bespreking te
agenderen. Dit wordt vervolgd in 2014.
De VBC Lauwersmeer is in 2013 drie keer bij elkaar
geweest.

Visplan
Het Visplan voor 2014, dat gedurende het jaar 2013 is
gerealiseerd, bestaat uit een actualisatie van het uitvoeringsprogramma (H5) van het Visplan voor 2013. De randvoorwaarden (KRW, N2000 enz.) en streefbeelden zijn
gelijk aan het Visplan 2013 en daarom niet opnieuw herschreven. Belangrijke thema’s besproken in 2013 voor het
Visplan zijn; Stopgrids voor fuiken i.v.m. de Otter, Keurmerk Fryske Fisker, Karperuitzet, beheervisserijen, onderzoek sportvisserij (o.a. onttrekking).
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55 +

Jeugd

Wedstrijd Commissie

Het Friese Kampioenschap voor de 55 plussers wordt gevist
over twee wedstrijden. De eerste vond plaats vanaf de steigers
in de Helomavaart. De tweede wedstrijd werd gevist langs het
van Harinxmakanaal aan de Ungabuurt bij Midlum. Dhr. J. Snip
van HSV Voorwaarts Drachten eindigde na twee wedstrijden op

Opbouw van Commissie

de derde plaats met 6 punten (4+2 pntn) met een totaal gewicht
van 10453 gr. Als tweede eindigde, door een prima resultaat in
de beide wedstrijden (2+2 pnt), Menno Hoogsteen van HSV de
Rietvoorn Kootstertille, met een totaal score van 4 punten en
een totaal gewicht van 11858 gram.
Henk Postema, van HSV de Oanslach Harkema wist uiteindelijk
als eerste te eindigen door in de eerste wedstrijd 1 punt te behalen en tijdens de tweede wedstrijd 2 pnt. Ook zijn totaal gewicht
van 19076 gram steekt riant boven de anderen uit en derhalve
kunnen we spreken van een terechte Fries Kampioen.

“Wat is’t kald net”; dit
was toch wel de meest
gehoorde kreet op
de ochtend van de FK
Jeugd langs de Boorn
onder Oldeboorn. Gelukkig hadden de deelnemers de wind in de
rug en hadden de meeste een grote visparaplu bij zich. Velen van
hen zaten aan het eind van de wedstrijd toch te klappertanden achter hun hengel, maar er werd door gevist tot het bittere eind; wat
’n bikkels. Alle deelnemers, op één na, hebben vis gevangen en na
afloop waren alle sportvissers en begeleiding zeer tevreden over
de getoonde inzet en strijd.
‘s Ochtends om 8 uur werd er gestart vanuit het gezellige Sportcafe
Akkrum. Nadat een ieder zijn/haar plek (vooraf perfect gemaaid
door HSV Utingeradeel) had ingericht werd er vanaf 10 uur gevist.
Tot aan 13 uur is er zeer geconcentreerd en enthousiast gevist.
Uiteindelijk was Lars Sijtsema van hsv de Snoek, Wolvega de meest
‘betoefte’ sportvisser in cat. C (t/m 12 jaar) met 380 gram vis.
In cat B 13 t/m 16 jaar was dit Pascal Ruardy eveneens van de Snoek
met een totaal gewicht van 749 gr.
Bij ‘de oudste jeugd’ tm 21 jaar was het evenals in 2012 Pieter Hoekstra van hsv de Rietvoorn, Kootstertille met 3075 gram. Alle drie
talentvolle wedstrijdvisser kregen een prachtige Kampioensbord
uitgereikt. Daarnaast
ontvingen alle deelnemers een leuke hengelsportattentie.

De Wedstrijdcommissie bestaat uit een portefeuillehouder (voorzitter van de commissie), een beleidsmedewerker van het kantoor en een aantal commissieleden.

Commissieleden
Bij de start van het seizoen 2013 bestond de commissie
uit zes personen.
Portefeuillehouder: Gooitzen Hager
Commissieleden:
Wietze de Haan, Henk Postema,
Rene Seefat, Jan van der Werf en
Peter Bodenstaﬀ
Beleidsmedewerker: Pyt Achenbach

Friese kampioenschappen/
selectiewedstrijden
We kunnen weer terugkijken op een zeer goed
geslaagd wedstrijdseizoen 2013 met vele deelnemers en een uitstekende sfeer.Er was een grote
dissonant en dat was het vrachtschip dat het FK Individueel volledig in de modder liet zakken en een
zwart randje trok rondom de feestelijke opening
van de prachtige steigers in de Hooivaart.

Kampioenengalerij

Hoofddoel commissie
Het promoten en stimuleren van de wedstrijdvisserij en
het organiseren van de Friese Kampioenschappen.

Activiteiten
NOK
Op 13 april vond het Noord Oostelijk Kampioenschap
plaats in het Beukerskanaal nabij Steenwijk. Rond de 155
deelnemers uit de Noordelijke provincies, waarvan 44 uit
Fryslân, hadden zich aangemeld voor deze wedstrijd. De
centrale organisatie was dit jaar in handen van Sportvisserij Fryslân. Na de evaluatie van deze editie is er besloten
dat voortaan de organiserende federatie het wedstrijdwater kiest waarbij er ook een onderscheid wordt gemaakt
in ‘dobberdragend’ en ‘vrije hengel’.

Topcompetitie
Op 23 juni vond de Topcompetitie Feeder in Fryslân
plaats. De wedstrijd werd gevist in het PM Kanaal bij
Blauforlaet en Reahel.Hoewel de centrale organisatie van
bovengenoemde wedstrijden bij Sportvisserij Nederland
ligt is de wedstrijdcommissie van Sportvisserij Fryslân en
al haar vrijwilligers natuurlijk nauw betrokken bij de organisatie en alle werkzaamheden die daaraan annex zijn.
12
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Individueel
iedereen was dik tevreden
over de prachtig nieuwe
vissteigers in de Hooivaart
echter de visvangsten waren uitermate slecht. Deze
keer was er een duidelijke
verklaring voor de slechte
vangsten; een zwaar beladen vrachtschip woelde het gehele parcours
om waarna vissen eigenlijk niet meer
mogelijk was.
Dit resulteerde erin dat er slechts 23 deelnemers, van de 113, vis
hebben gevangen met een totaal gewicht van iets meer dan
10 kilo.
De winnaar was Richard Fraiquin van hsv de Rietvoorn, Kootstertille die met 3 vissen een gewicht van 1935 gram wist te behalen. Als 2e eindigde Wiebren Jilt Bremer ook van de Rietvoorn
met 1235 gram. Met 1026 gram vis eindigde Lammert Marra, hsv
leeuwarden, op de derde plek.
Foto: De prijswinnaars: vlnr Johannes Snip (Voorwaarts Drachten),
Wiebren Jilt Bremer (de Rietvoorn), Richard Fraiquin (de Rietvoorn),
Sipke Marra (Leeuwarden) en knielend Lammert Marra (Leeuwarden)

Op de foto ziet u de kampioenen vlnr Geert vd Meer (4), Menno
Hoogsteen(2), Henk Postema (1), J.Snip (3) en Lieuwe Pander (5).

Feeder
Het Friese Kampioenschap
feedervissen
vond plaats op het bekende wedstrijdtraject
PM Kanaal Blauforlaet
tussen Stroobos en
Reahel. Met zo nu en
dan enkele korte maar
zeer heftige buien en
met een stevige wind uit
het ZW was het een pittige wedstrijd. Tijdens de
wedstrijd werd er door de 83 deelnemers in totaal bijna 120 kg
vis gevangen.
De Fries Kampioen, Errit Bremer van Hengelsportvereniging
Surhuisterveen, had daarvan ruim 6 kg in zijn net.
De nummer 2, Henk Hofstra van HSV Opsterland, Gorredijk, had
5,5 kg en de nummer 3 Piet Alberts eveneens van HSV Opsterland wist bijna 5 kg te vangen. Tevens vakwinnaars en daarmee
respectievelijk 4 en 5; Pieter vd Bosch (4,5 kg) en Sake vd Meer
(dik 4 kg),beide van hsv de Rietvoorn, Kootstertile, maakten de
top 5 compleet.
De prijsuitreiking, die voorlopig voor de laatste keer plaatsvond
in It Tillehus te Kootstertille, werd verricht door de voorzitter
van Sportvisserij Fryslân, Sake van der Meer.
Tijdens zijn korte toespraak zette hij de beheerders Gaziena en
Anton van it Tillehus in het zonnetje. Zij hebben de afgelopen
jaren de wedstrijden altijd fantastisch ‘verzorgd’. Wij hopen dan
ook dat in het nieuwe MFC in Kootstertille minimaal dezelfde
kwaliteit kan worden aangeboden.

De jeugd kampioenen;
vlnr Pascal Ruardy,
Lars Sijtsema en Pieter
Hoekstra

Korps
Maar liefst 22 korpsen
streden om het Friese
Kampienschap vanaf de
vissteigers in de Helomavaart. De onderlinge
verschillen waren zeer
gering maar het team
Land van HSV de Oanslach wist met 2 punten verschil net boven het Evezet team van
hsv de Rietvoorn Kootstertille te eindigen. Het BKM Noord 2 team
eveneens allen lid van hsv de Oanslach uit Harkema behaalde de
derde plaats.
Zowel de vangsten als het weer waren niet geweldig toch klonk er
geen wanklank onder de deelnemers en was men uiterst geconcentreerd aan het vissen. Slechts 5 deelnemers wisten geen enkele
vis te vangen. Daarentegen wist Klaas Bakker van hsv Ons Genoegen Makkum maar liefst ruim 5 kilo te vangen.
Foto: Het kampioensteam Land; achter; Henk Land,Henk Mulder, Klaas
Mozes, voor Martin Reidsma en J.Koning. Geflankeerd door wethouder
Trompetter van WestStellingwerf

de Prijswinnaars: vlnr Henk Hofstra, Errit Bremer, Piet Alberts, Sake
vd Meer en voor Pieter van den Bosch
Jaarverslag 2013 - Sportvisserij Fryslân
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Commissie Zeevissen

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

Commissieleden
Bij de start in 2013 bestond de commissie uit 4 personen.
Portefeuillehouder:
Rindert Procee
Beleidsmedewerker:
Germ Zeephat
Commissieleden:
Arjan Klontje
Ruurd Zandstra
Rindert Procee heeft sinds eind 2012 de commissie Zeevissen
opgericht en is begonnen met een inventarisatie van taken
die de commissie moet krijgen. Gezien de ontwikkelingen in
de visserij in het zoute water is het van belang dat we als georganiseerde sportvisserij betrokken zijn bij deze zoute visserij om wellicht in de toekomst hier ook de belangen voor
de sportvissers (waarvan een groot deel lid is van een HSV
aangesloten bij Sportvisserij Fryslân) te kunnen waarborgen.
Wegens deze reden is de commissie Zeevissen ingesteld.

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

Activiteiten
Landelijke ontwikkelingen
De commissie heeft zich gedurende het jaar 2013 ingezet
voor het volgen van de landelijke ontwikkelingen en te
inventariseren hoe groot het belang is van het zeevissen
binnen Fryslân. Elke bijeenkomst van het landelijke zeevisplatform is bijgewoond door één van de commissieleden.
In deze landelijke bijeenkomsten worden o.a. de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en N2000 besproken.

Open FK Kust
In 2013 is voor het eerst geprobeerd door de nieuwe commissie een open FK Kust te organiseren. Door een aantal oorzaken is dit kampioenschap afgelast met name door te weinig deelname. Achteraf is er door de commissie een evaluatie
gestart en zal er in 2014 opnieuw een Open FK worden georganiseerd. Er zal tijdig promotie plaatsvinden via diverse
media om zo een groot mogelijk deelnemersveld te krijgen.
Het doel van de Open FK kust is om de kustvisserij in Fryslân
op de kaart te zetten en tevens te zien hoe groot de zeevisserij is in de provincie. Dit zijn tenslotte de sportvissers waar
de belangen van behartigd moeten worden.

Vergaderingen
Er is door de commissie in 2013 drie keer vergaderd. Naast de
overleggen over het eerste FK kustvissen ging het voornamelijk over het zeevissen promoten in Friesland. Zo is er besproken welke aspecten daar een belangrijke rol bij spelen,
bijvoorbeeld het aanbod van goed aas. De voorzitter heeft
elke vergadering een uitgebreide terugkoppeling gegeven
van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van N2000,
windmolenparken, samenwerking met de charterschepenorganisatie, enzovoort.

Zoals reeds verwoord in het hoofdstuk ‘van de Voorzitter’ was er in 2013 geen bezetting van de portefeuille Jeugdzaken. Hierdoor is er geen sprake geweest van actief jeugdbeleid vanuit Sportvisserij
Fryslân. Dit wil niet zeggen dat er geen jeugdactiviteiten hebben plaatsgevonden in Fryslân. In tegendeel.

Overzicht vislessen van
Vismeester Peter
Plaats

Vislessen

Leerlingen

Berlikum

2

47

Dokkum

2

44

Vele hengelsportverenigingen hebben hun eigen activiteiten zoals Spel- Vis-en Doedagen en natuurlijk worden er
lokaal vele jeugdviswedstrijden georganiseerd. Ook zijn er
enkele HSVn die zeer gericht met de jeugd gaan vissen op
bv karper of roofvissen waarbij de jeugd vele tips krijgt van
geroutineerde sportvissers.

Drachten

34

784

Kootstertille

2

42

Leeuwarden

2

60

Minnertsga

2

61

Opeinde

4

92

Daarnaast zijn de vismeesters van Sportvisserij Fryslân zeer
actief geweest in 2013. Als voorbeeld hiervan tonen we hier
het overzicht van de vislessen en andere activiteiten waarbij
vismeester Peter Bodenstaﬀ uit Drachten de grote animator
was.

St Annaparochie

4

126

Earnewalde

1

23

Ferwoude

1

35

Houtige hage

1

35

Kollummerpomp

1

6

Rottevalle

1

47

57

1402

Tot slot is er op initiatief van Sportvisserij Fryslân een cursus
Viscoach gegeven door Sportvisserij Fryslân in Heerenveen.
Enkele Friese vrijwilligers mogen zich nu officieel Viscoach
noemen en kunnen enthousiast aan de slag met de sportvissende jeugd en wellicht doorstromen als vismeester.

Totaal

Wij vertrouwen erop dat in de loop van 2014 er een nieuwe
portefeuillehouder Jeugd kan worden aangesteld.
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Ledental Sportvisserij Fryslân 2013*
Uit Fisk&Wetter december 2013
HSV Naam

plaats

junior

senior

sublid

Totaal

UTINGERADEEL

AKKRUM

26

431

12

469

DE REAFIN

APPELSCHA

12

666

4

682

BEARS

BALK

41

757

15

813

DE KLEINE DOBBER

DONKERBROEK

29

399

0

428

VOORWAARTS

DRACHTEN

215

3909

7

4131

OPSTERLAND

GORREDIJK

8

449

0

457

IDAARDERADEEL

GROU

81

999

1

1081

DE VOORN

HARLINGEN

60

874

4

938

HET BAARSJE

HARLINGEN

19

488

0

507

HEERENVEEN E.O.

HEERENVEEN

126

2112

13

2251

JOURE

JOURE

97

788

1

886

DE ROODVIN

JUBBEGA

4

236

1

241

LEEUWARDEN

LEEUWARDEN

228

7437

21

7686

LEMMER E.O.

LEMMER

43

695

5

743

DE TJONGER

MAKKINGA

1

169

4

174

OP LOK UT

METSLAWIER

13

269

1

283

DE MAKREEL

NOORDWOLDE

0

299

5

304

DE RIETVOORN

OLDEBERKOOP

10

217

1

228

ONS GENOEGEN

OOSTERWOLDE

2

227

5

234

GROTE VEENPOLDER

KUINRE

8

102

4

114

DE DEINENDE DOBBER

SINT ANNAPAROCHIE

60

1504

8

1572

ONS GENOEGEN

ST NICOLAASGA

19

185

2

206

DE VRIENDSCHAP

SNEEK

126

945

1

1072

DE BAARS

SNEEK

91

1306

3

1400

SURHISTERVEEN

SURHUISTERVEEN

37

1463

2

1502

DE SNOEK

WOLVEGA

62

1153

20

1235

IT STIKELBEARSKE

WIJNJEWOUDE

17

340

1

358

DE OANSLACH

HARKEMA

4

373

4

381

WORKUMER SPORTVIS CLUB

WORKUM

32

364

0

396

ONS GENOEGEN

MAKKUM

75

855

6

936

BUITENPOST

BUITENPOST

14

199

1

214

DE RIETVOORN

KOOTSTERTILLE

32

725

26

783

'T SNOERKE

BURGUM

27

699

1

727

Totaal

1619

31634

179

33432

* Overgenomen uit Jaarafrekening Sportvisserij Nederland 2013.
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Biensma 27
9001 XZ Grou
Tel.: 0566 - 62 44 55
www.visseninfriesland.nl
info@visseninfriesland.nl

