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Inleiding 

 

Bij het doorlezen van dit jaarverslag groeit wederom het bewustzijn dat de sportvisserij in Fryslân 

springlevend is. De drive en het enthousiasme van vele vrijwilligers vanuit de HSV-en en Sportvisserij 

Fryslân heeft geleid tot prachtige resultaten. De zichtbaarheid van de sportvisserij is in de hele 

provincie Fryslân aanwezig.  Zichtbaarheid door het realiseren van voorzieningen, door het uitvoeren 

van controles op de VISpas, door het houden van wedstrijden en zo kan ik wel even doorgaan.   

 

De jeugd heeft de toekomst 

Sportvissen is van alle tijden en van alle generaties. We vinden het dan ook prachtig dat we zo 

langzamerhand meer jongeren aan ons binden. Dit geldt bestuurlijk, maar zeker ook in allerlei 

activiteiten voor de jeugd. In 2018 zijn er prachtige evenementen georganiseerd en de jongeren van 

de Jeugdraad hebben hierin veel initiatieven genomen. Zoveel enthousiasme hebben we daarin 

ervaren.  Kan het dan ook niet genoeg zeggen: “de sportvisserij is springlevend”. 

 

In 2018 is het ledenaantal licht gestegen en we hebben het aantal bereikt van 35030 aangesloten 

sportvissers. In 2017 was dit 34704.  Overigens geldt ook op landelijk niveau dat sprake is van een 

stijging van het aantal sportvissers. Dat is een mooie ontwikkeling, vooral ook om aan te tonen dat 

de sportvisserij in een belangrijke maatschappelijke behoefte voorziet. Lekker de natuur in en de 

spanning van het vissen ervaren.  

 

Hopelijk ervaart u bij het lezen van dit jaarverslag ook een trots op al die vrijwilligers, bestuurders en 

medewerkers die zich dagelijks voor de sportvisserij inzetten. 

Tenslotte wens ik namens het bestuur van Sportvisserij Fryslân iedere lezer van dit jaarverslag toe 

dat we in 2019 met dezelfde inspiratie verder gaan.  

 

Harrie Holtman 

Voorzitter 
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Jaarverslag 2018 Commissie Controle & Handhaving 

1. Commissie Controle en Handhaving 

Opbouw van Commissie 

De commissie Controle en Handhaving is gekoppeld aan de portefeuille Controle en Handhaving. De 

commissie is opgebouwd uit een portefeuillehouder (voorzitter van de commissie), een medewerker 

van het kantoor en een aantal commissieleden. 

 

Commissieleden 

In 2018 bestond de commissie uit de volgende personen met bijbehorende functie. 

 

Portefeuillehouder:  Sijbren van der Heide 

Medewerker:   Tamme Smit 

BOA coördinator:  Jan Koning 

Controleur coördinator: Piet Roedema 

Coördinator TZK:  - 

 

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 2018 ingezet voor de controle op de sport- en beroepsvisserij (in het kader van de 

bijvangstenregeling en pilot decentraal aalbeheer). Hieronder is het jaarverslag weergegeven met 

dezelfde aspecten zoals deze opgenomen waren in het jaarplan 2018. 

 

2. Activiteiten 

 

Controle Projecten 

In 2018 is er een tweedaagse controleactie georganiseerd vanuit Sportvisserij Fryslân. De 

controleprojecten zijn een belangrijke schakel in de samenwerkingen tussen de politie, BOA’s van 

Sportvisserij Fryslân en BOA’s van andere organisaties die onderdeel zijn van de toezichtkringen, terwijl 

ook de samenwerking met onze controleurs wordt versterkt. Uiteraard hebben naast deze 

projectmatige controles een groot aantal individuele controles plaatsgevonden.  

 

Onderstaand een korte opsomming van de resultaten van de controleprojecten.  

 

23 en 24 juni; Landelijke Controledagen 

Op 23 en 24 juni organiseerde Sportvisserij Fryslân provincie breed een grote controleactie op de 

sportvisserij. Bij deze controleactie waren alle partners binnen de Toezichtkring Natuurhandhaving 

betrokken. Deze partners bestaan uit de politie, de FUMO en it Fryske Gea. Er werd met vier boten en 

drie auto’s door de gehele provincie inclusief het Lauwersmeer gecontroleerd. Op zaterdag zijn er 205 

sportvissers gecontroleerd. Hiervan hebben 13 sportvisser een proces-verbaal gekregen. 11 

sportvissers waren niet in het bezit van de VISpas, 2 vissers visten met levend aas. Op zondag (24 juni) 

werden er ondanks het tegenvallende weer nog 58 sportvissers gecontroleerd. Van de 58 sportvissers 

waren er twee vissers in overtreding.  

 

 



Jaarverslag 2018 Sportvisserij Fryslân  3 

 

 

Controles beroepsvisserij 

Door de beroeps BOA’s zijn 97 controles op de beroepsvisserij uitgevoerd in het kader van het 

decentraal aalbeheer en bijvangstregeling snoekbaars. Dit waren zowel controles op de aanlandingen 

n.a.v. de aanlandmeldingen als wel op het steekproefsgewijs controleren op uitvaren (vissen) en 

controles op het water tijdens het vissen. Eveneens werd controle uitgevoerd op het bezit van 

snoekbaars met de juiste maat tijdens het vissen (70 cm regeling).  

 

Inzet visstroperij  

De beroeps BOA´s hebben zowel zelfstandig als wel op verzoek en in samenwerking met de politie 

Noord-Nederland en de NvWA meerdere malen onderzoeken verricht in het kader van bestrijding 

visstroperij.  

 

In juni hebben de BOA’s een visstroper in gemeente Dongeradeel bekeurd voor het vissen met een 

fuik en het bewaren van levende paling. De BOA’s hadden informatie ontvangen dat vermoedelijk op 

de bewuste plaats met het verboden vistuig gevist werd. De fuik en het net werden in beslaggenomen 

en de paling werd op last van het Openbaar Ministerie teruggezet in het water.  

 

Binnen gemeente Waadhoeke hebben de BOA’s meegewerkt in een omvangrijk visstroperijonderzoek. 

De samenwerkende opsporingsambtenaren van de politie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

en Sportvisserij Fryslân hebben in november drie verdachten aangehouden. Hierbij zijn vele 

(verboden) materialen en middelen inbeslaggenomen.  

 

 

ROC-ondersteuning opleiding uniform beroepen 

Stageplaats: Gedurende 10 werken werd een student van ROC-opleiding uniform beroepen een 

stageplaats geboden om ervaring in het omgaan met publiek en aanzeggen proces verbaal op te doen.  

 

Lesondersteuning: Twee middagen werd aan twee klassen van de opleiding uniformberoepen een 

praktijkmiddag verzorgd in het kader van handhaving visserijwet. M.m.v. een aantal BOA’s en 

controleurs werden aan de waterkant vijf opstellingen van sportvissers gecreëerd waarvan bij iedere 

opstelling een andere tekortkoming in de visserijvoorwaarden vastgesteld moest worden.  

 

Opleidingen BOA’s: De BOA’s in dienst van Sportvisserij Fryslân hebben aan de theorie en praktijk 

Regeling Toets Geweldsbeheersing (RTGB) voldaan en zijn gecertificeerd voor 2019.  

 

Voorts hebben twee BOA’s (één vrijwillig, één beroeps) deelgenomen aan de wettelijke verplichte 

cursus permanente her- en met goed gevolg afgelegd.  

 

3. Resultaten 

 

BOA’s 

Gedurende het jaar 2018 hebben de BOA’s van Sportvisserij Fryslân 46 processen verbaal opgemaakt 

al dan niet in combinatie met partners uit de toezichtkring. Hiervan waren 5 (misdrijf) processen 

verbaal Wet Dieren voor het vissen met levend aas. Er zijn 35 waarschuwingen gegeven welke 

Visserijwet gerelateerd waren. Binnen de Waterwet zijn er 9 processen verbaal opgemaakt, dit kan als 
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reden hebben het niet in bezit zijn van een vaarbewijs of het overschrijden van de vaarsnelheid.  Door 

de BOA’s zijn er in 2018 circa 750 sportvissers gecontroleerd.  

 

Controleurs 

Gedurende 2018 zijn er door 14 controleurs ongeveer 1059 sportvissers gecontroleerd. De controleurs 

hebben hun bevindingen geregistreerd in het registratiesysteem voor de controleurs (RCS). Van de 

1059 gecontroleerde sportvissers voldeden 917 aan de visserijregels. Dit betekent dat er 142 vissers 

zich niet aan de regels hebben gehouden. Om een beeld te krijgen welke overtredingen de controleurs 

veelal tegenkomen tijdens een controle, is vanuit het RCS een overzicht gemaakt:  

 

Overtreding Aantal 

Geen schriftelijke toestemming in bezit (VISpas) 95 

Gesloten tijd aassoorten 5 

In bezit/meenemen teveel/niet toegestane vis 2 

Maken kampvuur of barbecueën 3 

Overige overtredingen 33 

Vissen met levend aas 4 

Vissen met meer hengels dan toegestaan 23 

Vissen zonder nachtvistoestemming 1 

Weigering medewerking te verlenen 2 

  
Let op: Het RCS heeft een poos niet gewerkt en een controleur heeft nog géén controles in het RCS 

verwerkt. Verwachting is dat er ca. 200 controles niet in het RCS dus in het Jaarverslag staan 

opgenomen. 

 

Het aantal personen dat zich niet aan de regels houdt is 14% van de gecontroleerde vissers. Van de 

vissers die niet in het bezit was van een VISpas of een schriftelijke toestemming was een groot deel 

onder de 14 jaar. Bij controle van jeugdige vissers bleken in 2018 veel de papieren niet goed voor elkaar 

te hebben. De controleurs hebben voor deze gevallen jeugdvergunningen bij hen en geven deze aan 

de kinderen samen met de benodigde voorlichting. Naast het vissen zonder toestemming, bestaan de 

overtredingen vooral uit het vissen met te veel hengels, met levend aas en overige overtredingen.   
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Jaarverslag 2018 Portefeuille Jeugd 

 

De Portefeuille Jeugd bestaat uit een Portefeuille houder, een jeugdraad en twee  beroepskrachten. 

Portefeuillehouder:  Sybrand de Vries 

Medewerkers:   Albertje Hoff en Tamme Smit 

Jeugdraad leden:  Jesse Cuperus, Aiso, Jesse Wagenaar, Jolanda, Mattijn, Pyter, Raymon, Robert 

De Portefeuille jeugd heeft zich gedurende het jaar 2018 voornamelijk beziggehouden met het 

organiseren van jeugdevenementen en het geven van Vislessen.   

 

Januari – Jeugd fotowedstrijd 

Er zijn met de fotowedstrijd zulke mooie vissen gevangen en foto's ingestuurd dat de jury heeft 

besloten dat alle 12 deelnemers winnaar zijn!  

Andries Rozema, Joran Scherjon, Ytzen Zijlstra, Daniel Reitsema, Christiaan Dijkstra, Harmen de Vries, 

Martijn Reitsema, Rick Simmerman, Roan Wiegersma, Storm Koppers, Benjamin de Wagt en Werner 

Visser: Tige lokwinske & gefeliciteerd. 

 

Juni - Jeugdevenement Leeuwarden  

"Wat een skitterende visdag". Dat is wel de kreet die we horen als we terugkijken op het eerste 

Jeugdevenement bij de Grote Wielen.  

34 Enthousiaste jeugdige sportvissers hebben een fantastische sportvisdag beleefd. Ze hebben veel 

geleerd, gezien maar vooral veel plezier gehad.  

Allen hebben gezien hoe je een grote karper kunt vangen (zie foto hiernaast), hoe je vist vanuit een 

visboot op roofvis en hoe je heel veel witvis kunt vangen met een hengel van bijna 13 meter of met 

een werphengel met voerkorfje.  

 

Op elk onderdeel werd de jeugd geïnstrueerd door ervaren sportvissers en elk groepje werd begeleid 

door een lid van de Jeugdraad van Sportvisserij Fryslân. 

Natuurlijk was er ook ruimte om even te 'chillen' en ook onderling werden er vele verhalen en 

ervaringen uitgewisseld.  

Al met al een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.  

 

Juli - Youth Challenge  

De Youth Challenge is een geheel nieuwe wedstrijd voor de jeugd die landelijk wordt georganiseerd 

door Sportvisserij Nederland en de federaties. De wedstrijd is zo nieuw dat de deelname nog zeer 

gering is. De wedstrijd van zondag georganiseerd door Sportvisserij Fryslan is gevist in het 

Heerenveens kanaal door 6 zeer enthousiaste deelnemers: Daphne, Jeffrey, Stefan en Daan uit 

Limburg, Anouska uit Apeldoorn en Seles uit Oldeberkoop.  
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De start onder het genot van een heerlijk stukje Oranjekoek vond plaats op het kantoor van 

Sportvisserij Fryslan te Grou. Vandaar vertrokken de deelnemers naar het Heerenveens Kanaal. Met 

een straffe wind over het water met daarbij een felle zon was het soms moeilijk vissen voor de 

jeugdige wedstrijdvissers. Toch werd er geregeld een visje gevangen.  

De sfeer tijdens de wedstrijd was heel ontspannen. Regelmatig werd er door de wedstrijdleider Jan 

Grijpstra en het gehele Team Limburg tips gegeven, maar uiteindelijk moesten de resultaten toch 

gewogen worden om de prijswinnaars vast te stellen. 

 

September – jeugdevenement Sneek 

 

Op 15 september heeft er weer een prachtig sportvisevenement voor de jeugd plaatsgevonden. Dit 

maal werd het georganiseerd op een unieke locatie: het Starteiland bij Sneek.  

Rond half 10 stak het pondje over met alle fanatieke sportvissertjes. De groep kinderen werd welkom 

geheten door portefeuillehouder Jeugd Sybrand de Vries en vervolgens werden de kinderen in 2 

groepen verdeeld. ’s Ochtends ging één groep met de visboten het water op, de andere groep kon 

deelnemen aan verschillende activiteiten vanaf de kant. De bootvissers gingen achter de grote 

snoeken en snoekbaarzen aan, de kantactiviteiten waren in de ban van streetfishing, vaste stok 

vissen en karper vissen. Vooral het vaste stok vissen was zeer spectaculair omdat er elke minuut 

meerdere vissen werden gevangen!  

 

Vislessen 2018 

In 2018 hebben we twee nieuwe Vismeesters kunnen verwelkomen. Foeke Visser en Michel Kerkhof 

hebben de cursus Vismeester met succes afgerond. Helaas heeft Jan Rozenberg aangegeven niet 

meer actief te kunnen zijn als Vismeester. In Fryslân hebben we 6 actieve Vismeesters. 

Ook Magda Nelen, Peter Bodenstaff, Rene Seefat en Jan van der Werf geven regelmatig  Vislessen op 

de scholen. 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat er afgelopen jaar  96 Vislessen hebben gegeven en daarbij zijn 

2174 kinderen bereikt. In vergelijking tot de vorige jaren zijn de aantallen verdubbeld.  

Fryslan  2015 2016 2017 2018  

Aantal actieve vismeesters:   4 4 4 6  

Totaal aantal Vislessen:   44 49 45 96  

Totaal aantal kinderen bij Vislessen:   956 1054 969 2174  
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Jaarverslag 2018 Commissie Sportvisserijvoorzieningen 

 

Commissie  

 

De commissie Sportvisserijvoorzieningen (CSV)  is gekoppeld aan de portefeuille 

Sportvisserijvoorzieningen. De commissie is opgebouwd uit een portefeuillehouder, 2 

commissieleden en een medewerker.  

 

Commissieleden 

De commissie Sportvisserijvoorzieningen bestaat uit de volgende 4 personen.  

 

Portefeuillehouder:  Sjors Hempenius 

Medewerker:   Tamme Smit 

Commissieleden:  Harry Lafleur 

   Arjen Antonisse 

   

Doel commissie 

Een goede toegankelijkheid aan en op het water voor de sportvisserij. 

 

De commissie heeft zich gedurende het jaar 2018 voornamelijk ingezet voor het aanleggen van 

vissteigers voor zowel de recreatieve- als de wedstrijdvisserij. Onderdeel van deze werkzaamheden 

waren diverse overleggen bij gemeenten, waterschap, natuurorganisaties en provincie over de 

aanleg en onderhoud van voorzieningen.   

 

Activiteiten 

Gerealiseerde projecten in 2018 

 

Sportvisserij op de Kaart 

Binnen het project Sportvisserij op  de Kaart zijn er gesprekken gevoerd met een aantal gemeenten. 

Verschillende gemeenten hebben toegezegd hun maaiwerkzaamheden aan te willen vullen met de 

wensen vanuit de hengelsportverenigingen.  
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44 Schanskorven PM-kanaal Kootstertille  

Aan het PM-kanaal ten zuidwesten van Kootstertille zijn 44 schanskorven vissteigers met aanlooppad 

aangelegd. De 44 vissteigers vormen een uitbreiding van de 112 al aanwezige vissteigers. De 

vissteigers zijn op 26 oktober feestelijk geopend door wethouder Spoelstra van gemeente 

Achtkarspelen en Harrie Holtman, voorzitter Sportvisserij Fryslân. Op 27 oktober vond het NK Clubs 

plaats op onder andere deze schanskorven.  

 

Trailerhelling Harlingen 

De aannemer i.o.v. gemeente Harlingen heeft de trailerhelling in Harlingen opgeleverd.  

 

Visplaatsen Tolhuispark Dokkum 

Aan de vijvers van het Tolhuispark van Dokkum zijn vier prachtige visplaatsen aangelegd. Deze vier 

visplaatsen zijn aangelegd d.m.v. een kunststof walbeschoeiing die in een U-profiel het water in is 

geplaatst. De visplaatsen worden al goed in gebruik genomen door recreatieve vissers en 

karpervissers. Een prachtige aanwinst die de sportvisserijmogelijkheden aan deze vijvers vergroot 

heeft.  

Vissteigers Kromme Grou Jirnsum 

Aan de Kromme Grou, nabij Jirnsum, liggen een aantal visplaatsen. Deze visplaatsen waren vervallen 

en niet meer veilig te gebruiken. Deze steigers zijn van groot onderhoud voorzien waardoor deze 

weer goed begaanbaar zijn. Ook deze visplaatsen worden bijna dagelijks gebruikt.  

Vissteiger Dokkumer Nieuwe Zijlen 

Een prachtige vissteiger die compleet vervallen was, aan het Dokkumer Diep nabij Dokkumer Nieuwe 

Zijlen compleet nieuw geplaatst. Deze vissteiger in het Lauwersmeergebied is één van de weinige 

plaatsen aan de Friese kant van het Lauwersmeer waar vanaf de kant gevist kan worden. Deze steiger 

wordt recreatief ook veel gebruik van gemaakt.  

Onderhoud 

In 2018 zijn ook nog een aantal kleinere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Hieronder een 

korte weergave van de werkzaamheden die in opdracht van Sportvisserij Fryslân zijn uitgevoerd: 

• Twee keer gemaaid bij de voorzieningen aan de Helomavaart 

• Parkeervoorziening en steigers Zwaagwesteinde gemaaid 

• Maaiwerkzaamheden steigers P.M. kanaal te Kootstertille (ook natte profiel) en Blau Forlaet 

• Maai en onderhoud werkzaamheden Zestien Roeden 

• Twee keer gemaaid bij de voorzieningen aan de Hooivaart 

• Kleine onderhoudswerkzaamheden aan de vissteigers  
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In 2018 opgestarte/lopende projecten – realisatie 2019.  

 

Visplaatsen Westergeest 

Gezamenlijk met HSV de Dobber is er een nieuw projectplan opgesteld welke is beoordeeld door de 

gemeente. De gemeente heeft positief op dit initiatief gereageerd. In 2019 zal er een recht van opstal 

gesloten worden met de boer voor het gebruiken van zijn agrarisch perceel  voor de 

parkeervoorzieningen en zal er opnieuw vergunning aangevraagd worden. Verwachting is dat in eind 

2019 het parcours aangelegd wordt.   

Vissteigers Marssum 

HSV De Deinende Dobber wil graag 2/3 sportvisvoorzieningen hebben bij Marssum. Vergunningen 

zijn aangevraagd. Verwachting is dat halverwege 2019 de vissteigers aangelegd worden.  

Trailerhelling Esonstad 

De trailerhelling in het park van Esonstad kan vaak niet gebruikt worden omdat de sluisdeur van 

Esonstad in de wintermaanden vaak gestremd is. Aan de buitenkant ligt een verouderde trailerhelling 

die in bezit van gemeente Dongeradeel is. Om ook in de wintermaanden op het Lauwersmeer te 

kunnen vissen kan deze trailerhelling verbeterd worden. In 2019 komt er meer bekendheid over de 

eigendomssituatie en de mogelijkheden met deze trailerhelling.   

Trailerhelling Wommels 

In de omgeving van Wommels is vrijwel geen trailerhelling. Normaliter werden de boten te water 

gelaten in het haventje van Wommels maar de havenmeester gaat dit verbieden. De HSV heeft 

georiënteerd naar de mogelijkheden waar een helling te realiseren is. In 2018 heeft er een goed 

gesprek met de gemeente plaats gevonden. Zij willen hier graag in meewerken. De gemeente heeft 

toegezegd het initiatief intern te bespreken. Mogelijk is dat de gemeente dit project op zich neemt.  

Wedstrijdparcours Heerenveen 

Hengelsportvereniging Heerenveen heeft een aanvraag ingediend voor het aanleggen van 60 

visplaatsen aan het Heerenveensekanaal te Heerenveen. Mogelijk is om hier 55 stelconplaten in de 

oever aan te brengen. In 2019 zal de commissie zich richten op dit project.  

Vissteigers Headammen 

Nabij Sint Nicolaasga ligt de mogelijkheid om 3 vissteigers aan te leggen. Eén lange vissteiger voor 

“groepjes” of gezinnen, en twee enkele vissteigers. In 2019 zal dit opgestart worden. Als het 

vergunningstraject geen problemen oplevert kan dit project in 2019 tot uitvoer gebracht worden.  

Trailerhelling IJlst 

Sportvisserij Fryslân is door werkgroep trailerhelling IJlst benadert of wij bereid zijn mee te 

financieren aan een trailerhelling in IJlst. De vergunningen en de financiering is rond. In 2019 wordt 

deze trailerhelling aangelegd.  
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Koppelkansen Friese IJsselmeerkust  

Aan de Friese IJsselmeerkust liggen kansen om de Sportvisserijmogelijkheden aan het IJsselmeer te 

verbeteren. Hiervoor neemt Sportvisserij Fryslân deel aan bijeenkomsten over de invulling van deze 

koppelkansen.  

Vissteigers Grou 

Hengelsportvereniging Idaarderadeel heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van 8 vissteigers 

in het dorp Grou. De hengelsportvereniging maakt en plaatst deze steigers zelf wat aanzienlijk in 

kosten scheelt.  

Zestien Roeden 

In het kader van het project  “samen d’r op út” is er een plan opgesteld voor het verbeteren van de 

sportvisserijmogelijkheden in de plas Zestienroeden. Hiervoor zal er in 2019 mogelijk een deel van de 

zuidwestelijke oever uitgebaggerd worden en worden er vissteigers en visplaatsen gerealiseerd.  

Vergaderingen 

Er is door de commissie in 2018 een aantal 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 en diverse gemeenten. 
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Voorlichting & promotie  

De werkzaamheden en taken voor Voorlichting & Promotie worden uitgevoerd en geïnitieerd door 

de medewerker V&P op het kantoor. Daarnaast is de voorzitter van Sportvisserij Fryslân, dhr Harrie 

Holtman, bestuurlijk verantwoordelijk en nauw betrokken bij de initiatieven. 

Taken: 

• Ondersteunen van de promotieactiviteiten van de ander commissies; 

• Verzorgen van uitgifte van folders en ander vormen van promotieartikelen over de Friese 

hengelsport (nationaal en internationaal); 

• Vertegenwoordigen van Sportvisserij Fryslân op beurzen; 

• Samenwerking zoeken met andere federaties op het gebied van promotie; 

• Zorgdragen voor correcte persvoorlichting aangaande Sportvisserij Fryslân zaken; 

• Voorlichting verzorgen aan de verenigingen; 

• Voorlichting verzorgen aan politiek en overheid; 

• Bieden van ondersteuning aan verenigingen op het gebied van voorlichting en promotie; 

• De federatieve uitgave/editie van het Visblad (2x) en het verenigingsblad Fisk&Wetter 

verzorgen (4x); 

• Beheren en onderhouden van de website en Facebook van Sportvisserij Fryslân. 

 

Medewerker V&P:   Pyt Achenbach 

Bestuurlijk verantwoordelijk:  Harrie Holtman 

 

Hier volgen enkele ‘publiciteit en voorlichting hoogtepunten’ die Sportvisserij Fryslân heeft 

geïnitieerd.  

Januari 

Zondag 16 januari vanaf 9.30 uur was de tweede aflevering van VIS TV. Dit keer gaan Ed en Marco 

zeevissen aan de Waddenzee nabij Sexbierum. Direct achter de Waddendijk beleven ze hier een 

topdag, waarbij de ene na de andere platvis boven water komt. 

Februari 

 

Snoekbaarsslot 

Bij sommige roofvissers was er enige onduidelijkheid over het artikel 'Snoekbaarsslot 

Groningen/Drenthe' in het Visblad.  Hierop volgen enkele verhelderende publicaties met de 

boodschap: 
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• Per 1-1-2017 wordt een lengteslot van 70 cm ingevoerd.  

Dat wil zeggen dat alle snoekbaarzen boven de 70 cm teruggezet moet worden door de sportvissers 

(en ook de beroepsvissers binnen de bijvangstenregeling).  

• In de maand maart zal er voortaan een meeneemverbod gelden voor alle gevangen 

snoekbaars. Ook dit geldt eveneens voor de beroepsvisserij cq bijvangstenregeling.”  

Ook de Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe heeft dit besluit nu overgenomen en vanaf heden 

gelden deze maatregelen dus nu ook voor het Lauwersmeer. 

Ambassadeur 

Om bij de jeugd de sportvisserij nog beter onder de aandacht te brengen heeft Sportvisserij Fryslân 

selectiespeler van SC Heerenveen, Pelle van Amersfoort, benaderd om zich in te zetten als 

Ambassadeur voor de jeugdvisserij in Fryslân. Pelle reageerde zeer enthousiast op dit verzoek en 

heeft reeds kennisgemaakt met voorzitter Harrie Holtman en zeer binnenkort gaat Pelle met 

medewerker Tamme te vissen op roofvis. 

Als ambassadeur zal Pelle worden ingezet bij zoveel mogelijk jeugdactiviteiten en zal zijn prominente 

aanwezigheid met name stimulerend werken op de aanwezigheid en het enthousiasme van de jeugd. 

Ook zal Pelle zelf actief zijn op zijn eigen social media. 

Maart 

Waddencenter 

Op zaterdag 24 en zondag 25 maart vond de opening van het Waddencenter plaats. Bezoekers 

kunnen kennismaken met het centrum en genieten van een geweldig natuur-dagje-uit. Ook 

Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest en Sportvisserij Fryslân zijn aanwezig en richten zich 

voornamelijk op het onderdeel 'Visherkenning'. 

Het Afsluitdijk Wadden Center is de plek waar toeristen en bezoekers een totaalbeleving krijgen van 

Unesco Werelderfgoed Waddenzee, de voor de wereld unieke Vismigratierivier, het IJsselmeergebied 

en niet te vergeten de Afsluitdijk zelf.  

Mei 

11StedenSportvisTocht  

Vanaf 6 mei is op Zondag vanaf 09:00 uur VIS TV XL op RTL7. VIS TV werkt samen met Sportvisserij 

Fryslân en Provincie Fryslân om in beeld te brengen welke vis je waar kunt vangen en hoe leuk de 

Elfsteden vanaf het water zijn. Namesn Sportvisserij Fryslân zal Tamme Smit het boegbeeld zijn van 

de uitzendingen.  

Ook Merk Fryslân ondersteunt de uitzendingen met een website waarop alle informatie verzameld is. 

Van informatie over de VISpas tot de beste visplekjes en de gespecialiseerde viscampings. Zowel de 

beginnende als de doorgewinterde vistoerist kan zijn hart ophalen in de wateren van Friesland. 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Juli 

Vissterfte 

Door de warmte en droogte in juli is de vissterfte ook een 'hot-item' in de media. Naar aanleiding van 

de activiteiten rondom de het Calamiteiten team verscheen er een heel aardig en uitgebreid artikel 

in het Friesch Dagblad van 18 juli jl. waarin nadere tekst en uitleg wordt gegeven over de 

werkzaamheden van het Calamiteiten Team. 

Vervolgens werden we ook actief benaderd door Omrop Fryslan die gezien de actualiteit rondom de 

droogte en hitte en dientengevolge optredende vissterfte graag een item wilden maken. Dit is 

dinsdag 24 juli vertoond in Fryslan Hjoed.  

Oktober 

Skjin Wetter 

Op zaterdag 6 oktober heeft de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van de 

Elfstedenroute plaatsgevonden. In Leeuwarden en op drie andere locaties op de Elfstedenroute 

hebben duikers, kanoërs, hengelsporters, brandweerkorpsen en diverse andere vrijwilligers 

zwerfafval opgeruimd. 

Vrijwilligers van Hengelsportvereniging Leeuwarden hielpen mee om het opgedoken afval op de kade 

en in de container te brengen.  

In Balk heeft Hengelsportvereniging de Bears samen met de vrijwillige brandweer, een duiker en 

diverse andere vrijwilligers geholpen tijdens het schoonmaken.  

Naast tal van verenigingen en vrijwilligers was er op iedere locatie ook een ludieke actie. Ook Tamme 

Smit, medewerker van Sportvisserij Fryslân en bekend van onder andere VisTV, heeft met zijn boot 

en dreghaken vele fietsen uit de grachten gehaald.  

Verkiezingen 

Tijdens de ledenvergadering van Water Natuurlijk is het definitieve verkiezingsprogramma en de 

kandidatenlijst voor de komende Wetterskip verkiezingen vastgesteld. 

Van belang voor de sportvisserij is dat ‘onze’ kandidaat Pieter Klaas de Vries uit Bolsward op plek 5 

staat. Deze plek geeft niet op voorhand de garantie dat Pieter in het Wetterskip bestuur gekozen zal 

worden, derhalve zullen mogelijk de voorkeurstemmen de doorslag geven.  

De verkiezingen zijn in maart 2019, maar gezien het belang dat de sportvisserij heeft om ook 

bestuurlijk invloed te hebben bij Wetterskip Fryslân zal Pieter zich opwerpen als de 

‘sportviskandidaat’.  

Infoavond 

24 oktober is de visrechten en infoavond geweest in Leeuwarden. Een informatieavond voor de 

sportvissers uit de omgeving Leeuwarden. Ca 50 sportvissers waren hiernaartoe gekomen om de 

Visrechten - en plichten te bespreken samen met hengelsportbestuurders, de voorzitter van de 

Friesche Bond van binnenvissers dhr. Jon Visser en beroepsvisser dhr Ale de Jager. 

Een belangrijke conclusie van deze avond was, dat alles valt of staat met een goede communicatie. 

Dit zal dan ook door alle partijen worden meegenomen!  
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Een zeer informatieve avond, die voor veel duidelijkheid heeft gezorgd en positief is ontvangen door 

alle partijen. Uiteindelijk is de avond afgesloten met een goed gevoel. 

November 

Vissen voor verbinding 

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het 

Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. 

De terugkeer van de iconische trekvis, de zeeforel staat centraal. 

Partners in het project zijn: Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Groningen-

Drenthe en Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall-Larenstein, de Waddenvereniging, Waterschap 

Noorderzijlvest, Provincie Groningen en Prolander. Op het gebied van monitoring werken de 

organisaties samen met het zusterproject ‘Sud Ie’, dat zich richt op het verbeteren van de populaties 

trekvissen in het naastgelegen Friese boezem.  

Het Waddenfonds ondersteunt het project met een bijdrage van € 3 miljoen op een totale 

projectomvang van € 4,6 miljoen. De partners brengen het resterende bedrag in. 

December 

Uitbreiding viswater 

Sportvisserij Fryslan heeft het streven om zoveel mogelijk viswater in de Gezamenlijke Landelijke lijst 

te plaatsen zodat de VISpashouder een zeer uitgebreid aanbod van toegankelijk viswater heeft. 

Veruit de meeste HSVn hebben gelukkig dezelfde overtuiging. Een heel mooi voorbeeld hiervan is 

HSV Voorwaarts uit Drachten. Met haar ca 4500 leden een zeer grote hengelsportvereniging. 

Onlangs zijn er weer een aantal prachtige viswateren toegevoegd aan de VISplanner en de 

Gezamenlijke Lijst van Viswateren. De gemeentelijke wateren in en rondom Drachten waren eerst 

alleen te bevissen door leden van HSV Voorwaarts. Nu mag iedereen met een VISpas in de Drachtster 

wateren vissen. Een prachtige aanvulling vanuit Hengelsportvereniging Voorwaarts. 
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Visstandbeheerscommissie (VBC) Friese boezem  2018 

Inleiding 

De VBC Friese Boezem is een commissie die is ingesteld om de belangen van alle betrokken partijen 

op elkaar af te stemmen.  Sinds 1999 zijn op initiatief van de overheid Visstandbeheerscommissies 

ingesteld op de Rijkswateren. Een VBC is een platform voor samenwerking en overleg voor 

belanghebbenden bij de visserij en de visstand in een bepaald gebied. Naast de visrechthebbenden 

zijn de natuur- en terreinbeheerders vertegenwoordigd, alsmede de waterbeheerder (Wetterskip 

Fryslân in dit geval). Zij houden zich tegenwoordig ook bezig met vis, want een goede visstand is ook 

om ecologische redenen belangrijk.  

 

VBC Friese Boezem 

Het DB van de VBC bestond in 2018 uit: 

Voorzitter:   Eelke Boersma 

Secretaris:   Paul Wijmans(tot medio juni), Jarno Veldhuizen(vanaf augustus) 

Sportvisserij:   Obe Veldman 

Beroepsvisserij:   Jon Visser  

Het AB van de VBC bestond in 2018 uit: 

Voorzitter:   Eelke Boersma 

Secretaris:   Paul Wijmans(tot medio juni), Jarno Veldhuizen(vanaf augustus) 

Sportvisserij:   Obe Veldman (bestuurslid Sportvisserij Fryslân) 

Sportvisserij:   Wijtze Tjoelker (sportvisser) 

Beroepsvisserij:   Jon Visser (voorzitter Friese Bond van binnenvissers) 

Beroepsvisserij:   Jappie Spijkstra (beroepsvisser) 

Natuurbeheerder:  Frank Leereveld (Staatsbosbeheer) 

Waterbeheerder:  Jan Roelsma (Wetterskip Fryslân) 

Provinsje Fryslân:  Theo Soeten 

De commissie water- en visstand beheer van Sportvisserij Fryslân bestond in 2018 uit: 

Portefeuillehouder:   Obe Veldman 

Beleidsmedewerker:   Jarno Veldhuizen 

Commissieleden:   Piet Riemersma 

    Wijtze Tjoelker 

    Fokke Visser 

Sportvisserij Nederland: Jan Kamman 
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2018 

Dit was een bewogen jaar voor de VBC Friese Boezem. Door het gedeeltelijk ontbreken van het 

secretariaat is er wat afgeweken van de vergaderstructuur van voorgaande jaren.  Hier wordt 

getracht in 2019 opnieuw structuur in te krijgen. Naast de structuur van het AB en DB is de 

commissie Water- en Visstand beheer actief voor de behartigen van de sportvisserijbelangen binnen 

de VBC en zaken rondom thema’s als waterkwaliteit, visuitzet, waterplantengroei, enz. De commissie 

heeft een adviserende rol richting de vertegenwoordigers van de sportvisserij binnen de VBC en het 

AB van Sportvisserij Fryslân. 

De commissie is gedurende dit jaar 5 keer bij elkaar geweest, het DB van de VBC is 4 keer bij elkaar 

geweest en het AB van de VBC 2 keer. Naast deze reguliere vergaderingen zijn er overleggen geweest 

met overige organisaties zoals Wetterskip Fryslân e.d. 

Activiteiten Commissie Water- en Visstandbeheer 

Inventariseren visrechten (stads)wateren  

Omtrent dit onderwerp zijn diverse overleggen geweest, maar vallen niet onder de commissie 

Water- en Visstand beheer. Vanuit het kantoor is dit opgepakt door Tamme Smit. In 2018 zijn er 

gesprekken geweest met de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de Fryske Marren, SúdWest 

Fryslân, Leeuwarden en NoardEast Fryslân om nieuwe huurovereenkomsten visrecht aan te gaan. De 

insteek hierbij is om alle wateren die in eigendom van de gemeente zijn, in deze huurovereenkomst 

op te nemen. Hier vallen dus automatisch de losse stadswateren onder. Afgelopen jaren is er onder 

andere een vergelijkbare huurovereenkomst aangegaan met provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.  

Inventariseren kansen visvijvers in Fryslân  

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.  

Bijvangstenregeling 

In mei 2018 is door de ALV de bijvangstenregeling voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld. De 

voorwaarden die aan de regeling gekoppeld zijn bestaan uit: Dobbervisserij valt niet meer onder de 

bijvangstenregeling en alle gevangen snoekbaars aan dobbers moet terug gezet worden in hetzelfde 

water. Daarnaast een quotum van gemiddeld 0.7 kg/ha (totaal 10.000 kg) en 7 controles gemiddeld 

per beroepsvisser. De controles zijn gedurende dit seizoen voor het vierde seizoen uitgevoerd door 

twee professionele BOA’s, die werknemer zijn van Sportvisserij Fryslân. Gedurende 2018 zijn er geen 

overtredingen geconstateerd op de afspraken van de bijvangstenregeling. In 2018 heeft het 

Wetterskip het KRW visstand onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het KRW visstand onderzoek 

zullen meegenomen worden in het voorstel betreffende de bijvangstenregeling welke wordt 

voorgelegd aan de ALV voor het seizoen 2019-2020.  

 

 

Activiteiten VBC Friese boezem 
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Realisatie Visplan 2018 en vervolg Visplan 2019 

In 2016 is het Visplan volledig herzien en geactualiseerd op basis van de gegevens voortkomend uit 

de monitoring van 2015. Het visplan 2018 is geactualiseerd en ter toetsing aangeboden aan 

Wetterskip Fryslân. In het begin van 2019 zullen aan de hand van de KRW monitoringsresultaten 

wellicht aanpassingen worden doorgevoerd. Hierna zal het Visplan worden aangeboden aan 

Wetterskip Fryslân voor de toetsing aan de Kader Richtlijn Water. De voornaamste discussiepunten 

binnen het Visplan bestonden uit de otter werende maatregelen voor aalfuiken en het plaatsen van 

vaste vistuigen voor kunstwerken. Deze thema’s betreffen beide de Friese Bond van Binnenvissers.  

Visuitzet  

In 2018 is het spiegelkarperproject volgens een meerjarige planning uitgevoerd. Vanaf 2017 valt het 

spiegelkarperproject onder Sportvisserij Fryslân en zal er door de commissie water- en 

visstandsbeheer richting worden gegeven aan de uitzetten. De verenigingen waar de uitzet voor 

2018 hebben plaatsgevonden zijn Heerenveen, Balk, Makkum, Leeuwarden, St. Annaparochie en 

Buitenpost. Deze verenigingen hebben meegefinancierd.  Tevens loopt er in 2018 een proces, 

Sportvisserij op de kaart, om in een aantal pilotwateren een hogere karper bezetting te realiseren.  

Pilot decentraal aalbeheer 

De Friese Bond van Binnenvissers heeft Sportvisserij Fryslân wederom gevraagd de controles uit te 

voeren op de pilot decentraal aalbeheer. De afspraken omtrent de financiering van de controles zijn 

in 2018 gecontinueerd. Door het inzetten van twee professionele BOA’s worden de afgesproken 

controles gehaald.  De controles van de pilot decentraal aalbeheer zijn gecombineerd met de 

controles op de bijvangstenregeling.  
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Wedstrijden 2018  

 

Opbouw van Commissie 

De Wedstrijdcommissie bestaat uit een portefeuillehouder (voorzitter van de commissie en lid van 

het AB Sportvisserij Fryslân), een beleidsmedewerker van het kantoor en een aantal commissieleden. 

Commissieleden 

Bij de start van het seizoen 2018 bestond de commissie uit zes personen. 

Portefeuillehouder: Gooitzen Hager 

Commissieleden: Wietze de Haan, Henk Postema, Rene Seefat, Jan van der Werf en Peter Bodenstaff   

Beleidsmedewerker: Pyt Achenbach 

Hoofddoel commissie 

Het promoten en stimuleren van de wedstrijdvisserij en het organiseren van de Friese 

Kampioenschappen. 

 

Activiteiten 

April 

NOK 

Op 14  april vond het Noord Oostelijk Kampioenschap plaats. De centrale organisatie was dit jaar in 

handen van Sportvisserij Oost Nederland waarbij wederom het Beukerskanaal nabij Steenwijk als 

wedstrijdwater was gekozen.  

Rond de 217 deelnemers uit de Noordelijke provincies, waarvan 40 uit Fryslân, hadden zich 

aangemeld voor deze wedstrijd. Namens Sv Fryslân was Henk Postema van HSV de Oaslach, Harkema 

met zijn tweede plek het meest succesvol, kort daarop gevolgd door H. Broekstra van HSV de 

Rietvoorn, Kootstertille. Beide heren visten in het Feedervak. 

Mei  

FK Teams 

Zaterdag 5 mei, heeft het FK Teams plaatsgevonden vanaf de steigers in de Hooivaart met als 

glorieuze winnaar het team Land: Klaas Mozes, Dave Martens, Rein Pal, Fokke Visser en Johan 

Koning.  

Ook is de eerste wedstrijd om de Sake van der Meer Bokaal gevist op dinsdag 8 mei waarbij Klaas 

Kooistra van HSV de Rietvoorn Kootstertille met bijna 13 kg de eerste plek veroverde.  

FK Senioren 

Zaterdag 12 mei heeft het Friese Kampioenschappen wedstrijdvissen langs de Workumer Trekvaart 

plaats gevonden. Er werd wederom in twee categorieën gevist: ouder dan 55 jaar en jonger dan 55 

jaar. Na de 4 uur durende wedstrijd wist in de jongste categorie Adriaan Tuintjer vissend voor ‘HSV 

Surhuisterveen’ ruim 11kg vis te vangen en is daarmee Fries kampioen 2018.  
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Als 2e eindigde Meindert de Boer van ‘HSV de Rietvoorn, Kootstertille’ met een gewicht van bijna 

10,5 kg.  

In de 55+ categorie werd in drie vakken gevist. De vakwinnaar van vak B, Henk de Haan van ‘HSV de 

Rietvoorn, Kootstertille’ wist de meeste vis te vangen; ruim 15 kg. Hij ontving daarvoor het 

Kampioensbord en is daarmee de zeer terechte Fries kampioen.   

Vakwinnaar C, Johannes Elzinga van ‘HSV Leeuwarden’ werd met bijna 14 kg tweede en de derde 

vakwinnaar, Menno Hoogsteen wederom van ‘HSV de Rietvoorn, Kootstertille’, had slecht 225 gram 

minder gevangen. In totaal wisten de 90 sportvissers bijna 400 kg tijdelijk uit het water te betrekken.  

Juni 

FK Junioren 

Ook dit jaar waren de wateren op het Frisiaterrein ten Noordwesten van Grou het strijdtoneel voor 

het Fries Kampioenschap Junioren. Alle 27deelnemers hebben ruim vis gevangen en na afloop waren 

alle sportvissers en begeleiding, ondanks het wat ‘súteriche’ weer, uiterst tevreden over de prachtige 

visdag. In de ochtend om 8 uur werd er gestart vanuit de Partytent op het wedstrijdterrein. Nadat 

eenieder zijn/haar plek had ingericht werd er van af 9.30 uur gevist. Tot aan 12.30 uur is er zeer 

enthousiast gevist en is er in totaal 44602 gram vis gevangen.  

 

Uiteindelijk was Christiaan Dijkstra (HSV de Rietvoorn) de meest 'betoefte' sportvisser in cat. t/m 15 

jaar met 1896 gram vis. Hij bleef daarbij Tjibbe de Vries (HSV de Snoek) met 1739 gram net voor. Als 

derde eindigde hier Niels de Groot (de Rietvoorn) met 1125 gram. 

  

In de U20 klasse was Iwan Praamstra van HSV de Rietvoorn met een totaalgewicht van 2820 gr de 

Fries Kampioen. Gevolgd door Ruben Elsinga van hsv de Snoek Wolvega met 2385 gram. Beide heren 

vormden ook in 2017 de top-2. Als derde eindigde Susanne Dijkstra met 2115 gram.  

 

Bij ‘de oudste jeugd’ tm 25 jaar was het Jeroen de Boer van hsv de Oanslach Harkema, met 6871 

gram die Jolanda Hoogeveen van hsv de Snoek, Wolvega met 4749 gram voor bleef. Als derde 

eindigde in deze categorie Adriaan de Boer, hsv de Voorn Harlingen, met 4207 gram.  

FK Feeder 

Zaterdag 9 juni, vond het Friese Kampioenschap feedervissen plaats op het bekende wedstrijdtraject 

PM Kanaal Blauforlaet/Reahel. Tevens werd er gebruik gemaakt van enkele steigers bij Kootstertille. 

Tijdens de wedstrijd werd er door de 96 deelnemers in totaal ruim 250 kg vis gevangen.  

De Fries Kampioen, Rene Tibbesma van Hengelsportvereniging de Snoek, Wolvega, had daarvan 9878 

kg in zijn net.  

Ook vorig jaar was Rene de Fries Kampioen. Dit is een unieke gebeurtenis binnen de Friese 

sportvisserij en toont maar weer dat Rene een ‘betûft’ visser is met de feeder.   

Hij kreeg het Kampioensbord uitgereikt van Gooitzen Hager wedstrijdleider namens Sportvisserij 

Fryslân.  

Het was een spannende strijd om de 2e plek. Lieuwe Pander van HSV de Oanslach Harkema, had 

slechts 314 gram meer gevangen dan de nummer 3 Henk Mulder eveneens van HSV de Oanslach. 

De heren hadden respectievelijk 7568 en 7254 kg gevangen.  

Tevens vakwinnaars en daarmee 4 en 5; Harrie OldeOlthof (6914 kg/HSV Ons Genoegen, Makkum) 

en G.Jakobs (6750 kg/HSV de Rietvoorn, Ktl), maken de top 5 compleet.  
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Sake vd Meer Bokaal 

Het laatste zoetwater Fries Kampioenschap is dinsdag 19 juni gevist door de categorie 55+ vanaf de 

oevers van het van Harinxmakanaal nabij Midlum aan de Ungabuurt. Er is deze dag redelijk gevangen 

door de mannen. In totaal een dikke 115 kg. 

De dagwinnaar was Roelof Hijlkema van HSV de Snoek Wolvega met 7488 gr vis.  Gooitzen Hager van 

de Rietvoorn Kootstertille (6962 gr) was 2e en derde was Geert vd Meer (4354gr) van HSV de 

Oanslach uit Harkema.  

Aangezien Klaas Kooistra (HSV de Rietvoorn Kootstertille) deze wedstrijd als 2e was geëindigd in zijn 

vak en in de eerste wedstrijd als 1e was geëindigd is hij overall kampioen geworden met totaal 16334 

gram en daarmee is hij de winnaar van de ‘Sake vd Meer Wisselbokaal’.  

Het was een hele spannende strijd want als 2e in het totaalklassement eindigde Geert vd Meer (HSV 

de Oanslach uit Harkema), eveneens met 3 punten maar slechts 97 gram minder vis. Namens 

dezelfde HSV eindigde als 3e Roelf vd Molen met 16086 gram.  

Met een eerste en een tweede plek in de 2 wedstrijden is overduidelijk dat Klaas Kooistra de meer 

dan terechte nieuwe Fries Kampioen 55+ is geworden.  

Juli 

Youth Challenge 

De Youth Challenge is een geheel nieuwe wedstrijd voor de jeugd die landelijk wordt georganiseerd 

door Sportvisserij Nederland en de federaties. De wedstrijd is zo nieuw dat de deelname nog zeer 

gering is. De wedstrijd van zondag 1 juli, georganiseerd door Sportvisserij Fryslân, is gevist in het 

Heerenveens kanaal door 6 zeer enthousiaste deelnemers: Daphne, Jeffrey, Stefan en Daan uit 

Limburg, Anouska uit Apeldoorn en Seles uit Oldeberkoop. 

De start onder het genot van een heerlijk stukje Oranjekoek vond plaats op het kantoor van 

Sportvisserij Fryslan te Grou. Vandaar vertrokken de deelnemers naar het Heerenveens Kanaal. Met 

een straffe wind over het water met daarbij een felle zon was het soms moeilijk vissen voor de 

jeugdige wedstrijdvissers. Toch werd er geregeld een visje gevangen.  

De sfeer tijdens de wedstrijd was heel ontspannen. Regelmatig werd er door de wedstrijdleider Jan 

Grijpstra en het gehele Team Limburg tips gegeven, maar uiteindelijk moesten de resultaten toch 

gewogen worden om de prijswinnaars vast te stellen. 

Dit resulteerde in de volgende uitslag: 

1 Daan van Wylick - Team Limburg - U20 - 2985 gram - 2 Stefan Gommans- Team Limburg - U15 - 

2520 gram - 3 Daphne Janssen - Team Limburg - U20 - 1797 gram - 4 Jefrey Valckenborgh - Team 

Limburg - U15 - 1650 gram - 5 Seles de Jong - Oldeberkoop - U15 - 691 gram - 6 Anouska Kars - 

Apeldoorn - U25 - 464 gram 
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September 

Fryslân Cup  

Na een onderlinge strijd tussen de HSVn Leeuwarden, Joure, de Tjonger, de Deinende Dobber en de 

Rietvoorn hebben de laatste twee zich geplaatst voor de finale van de Fryslân Cup. De finale vond 

plaats in de Workummer Trekvaart op zondag 9 september tussen 9 – 14 uur. 

Het was een gelijk opgaande strijd afgelopen zondag en de verschillen waren aan het eind gering, 

maar uiteindelijk is HSV de Rietvoorn de eerste officiële Fries Kampioen Teamvissen en daarmee de 

eerste hsv die de Fryslân Cup uitgereikt krijgt. 

In totaal hebben er 33 deelnemers aan de finale mee gedaan; 17 van HSV ‘de Rietvoorn Kootstertille’ 

en 16 namens HSV Ons Genoegen, Makkum, de Voorn Harlingen en De Deinende Dobber uit St Anna 

verenigd onder de naam ‘DDDcs’.  

Na de loting aan het water is er een prachtige wedstrijd gevist aan de Workumer Trekvaart. De 

uitslag werd uiteindelijk bepaald door de 5 sportvissers van iedere hsv met het beste resultaat.  

Het punten verschil was hierbij slechts 6 punten, maar het verschil in gewicht was wel behoorlijk; 

DDDcs = 33550 gr & de Rietvoorn 47630 gram. Op zaterdag 27 oktober gaat HSV de Rietvoorn 

Kootstertille deelnemen aan het NK Teamvissen in het PM Kanaal te Kootstertille.  

NK Junioren 

Ook dit jaar heeft de Friese jeugd op zaterdag 10 september weer prima gepresteerd tijdens de 

Nederlandse Kampioenschappen wedstrijdvissen voor Junioren in het Beukerskanaal nabij Steenwijk. 

Evenals in 2017 hebben ‘we’ (Sportvisserij Fryslân) weer een Nederlands Kampioen; Jacco Terpstra 

van HSV de Rietvoorn uit Kootstertille. Deze keer in de categorie U20 (t/m 20 jaar).  

Jacco heeft een fantastische wedstrijd gevist en met de uiteindelijke vangst van 2930 gram bleef hij 

de nummer twee met 260 gram voor.  

In totaal waren er in deze categorie 55 deelnemers; allemaal toppers vanuit het gehele land die zich 

via de federatieve wedstrijden hadden geplaatst.  

In de categorie van de jongste jeugd (U15) leverde Damien Postma (eveneens van hsv de Rietvoorn, 

Kootstertille) een hele knappe prestatie.  

Hij wist in totaal 2140 gram te vangen en behaalde daarmee de derde plek; een prachtige 

podiumplaats. 

 

Oktober 

Finale Federatieve Clubkampioenschappen  

Aan dit Nederlands Kampioenschap doen dit jaar ruim 110 deelnemers mee, waaronder het team 

van HSV de Rietvoorn uit Kootstertille. Dit Friese team heeft zich geplaatst voor dit NK door de 

Fryslân Cup 2018 te winnen. De overige deelnemers zijn de kampioensteams van de overige 

sportvisfederaties van Nederland.  

Wat een ‘skitterende’ prestatie; eerst de Fryslân Cup 2018 winnen en zich daarmee plaatsen voor de 

landelijke finale en vervolgens daar Nederlands Kampioen worden. Met overmacht heeft HSV de 

Rietvoorn, Kootstertille de finale van de Federatieve Clubkampioenschap 2018 gewonnen. 

Ook bij het wedstrijdvissen blijkt dat een serieuze en gedegen voorbereiding haar vruchten afwerpt. 

Maar liefst 25 man (het max aantal) heeft de teamcaptain Gooitzen Hager bijeengebracht om de 

finalewedstrijd te vissen. Daarmee vergoot je de kans om de beste 10 in de top te krijgen en daarmee 

het beste puntenaantal te scoren. Natuurlijk speelt het ‘thuiswater’, het PM Kanaal, in het voordeel 
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maar dan nog moet er goed gevangen worden, want ook de tegenstanders, de kampioensteams van 

de overige federaties van Sportvisserij Nederland, weten hun ‘visje’ te vangen.  

In totaal hebben 112 afgevaardigden vanuit de 6 verschillende federaties deelgenomen aan deze 

finale. Het parcours was uitgezet over de steigers in het PM Kanaal bij Kootstertille, waaronder de 

nieuwe 44 schanskorven, en bij Blauforlaet.  

De organisatie was in uitstekende handen van Sportvisserij Nederland en de wedstrijd verliep naar 

ieders tevredenheid. 

Op de namiddag vond de sfeervolle prijsuitreiking plaats in het Tillehus te Kootstertille waar een 

tevreden en trotse Harrie Holtman, in zijn rol als bestuurslid van Sportvisserij Nederland maar ook als 

voorzitter van Sportvisserij Fryslân ‘de mannen van de Tille’ de beker en bijbehorende cheque mocht 

uitreiken. 

 

Wedstrijdcoach 

 

Dit jaar heeft Klaas Mozes de jeugd ondersteund tijdens het NK als Wedstrijdcoach van Sportvisserij 

Fryslan.  

Klaas is vanaf 1 september werkzaam als Wedstrijdcoach en heeft als doel om talent in de regio in 

kaart brengen en vervolgens te begeleiden richting het nationaal wedstrijdvissen. Hij is het gezicht en 

aanspreekpunt voor wedstrijdvissers en dan met name voor de jeugd. 
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Jaarverslag 2018 Commissie Zeevisserij 

 

Opbouw van Commissie 

De commissie Zeevisserij is gekoppeld aan de portefeuille Zee. De commissie is opgebouwd uit een 

portefeuillehouder (voorzitter van de commissie), een beroepskracht van het kantoor en een aantal 

commissieleden. 

 

Commissieleden 

In 2018 bestond de commissie uit 4 personen.  

 

Portefeuillehouder:  Rindert Procee 

Beroepskracht:   Tamme Smit 

Commissieleden:  Atte de Vries 

   Ruurd Zandstra 

 

Gezien de ontwikkelingen in de visserij in het zoute water is het van belang dat we als 

georganiseerde sportvisserij betrokken zijn bij de zoute visserij om wellicht in de toekomst hier ook 

de belangen voor de sportvissers (waarvan een groot deel lid is van een HSV aangesloten bij 

Sportvisserij Fryslân) te kunnen waarborgen.  

Doel commissie 

- Het behartigen van de belangen voor de zeevisserij 

- Het zeevissen promoten binnen de provincie  

                                                                                                                                         

Activiteiten 

Landelijke ontwikkelingen 

De commissie heeft zich gedurende het jaar 2018 ingezet voor het volgen van de landelijke 

ontwikkelingen en te inventariseren hoe groot het belang is voor het zeevissen binnen Fryslân. Een 

gedeelte van de bijeenkomsten van het landelijke zeevisplatform is bijgewoond door één van de 

commissieleden. In deze landelijke bijeenkomsten worden de ontwikkelingen op het gebied van 

wetgeving en N2000 e.d. besproken. Belangrijke landelijke zaken zijn in 2017 geweest: VIBEG 

(gesloten gebieden voor de visserij), vissen in windmolenparken, wedstrijden, recreatief staand wand 

visserij, pierensteken, meenemen van zeebaars, etc.  

 

 

 



Jaarverslag 2018 Sportvisserij Fryslân  24 

Open FK Kust 

In 2018 heeft het FK kustvissen plaatsgevonden. De opkomst was goed, er was een duidelijk een 

grote stijging in aantal deelnemers te zien. De reacties op het FK Kust waren erg positief. In 2019 zal 

wederom een open FK Kust worden georganiseerd.  

Selectie Noord 

Op 14 april heeft de Selectiewedstrijd in regio Noord plaats gevonden. De 4 winnaars hebben deel 

kunnen nemen aan het NK Kustvissen te Noordwijk. Deze wedstrijd is op 24 november gevist. Beide 

wedstrijden waren een succes met een goede opkomst. Zeer positieve reacties waardoor er besloten 

is de Selectie Noord in 2019 wederom te organiseren.  

Eén van de doelen van het Open FK kustvissen 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 2018 één keer vergaderd. Naast de overleggen over het FK Kust ging het 

over de landelijke ontwikkelingen van zaken rondom de zeevisserij.   


