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Inleiding 

Uit het voor u liggende Jaarverslag 2019 wordt duidelijk dat er weer ontzettend veel tijd en energie is 

gestoken in de Friese sportvisserij. Werk dat verricht wordt door de medewerkers op het kantoor, 

onze bestuursleden maar met name ook door onze vele enthousiaste vrijwilligers. Zonder hen zijn al 

deze activiteiten niet te realiseren. 

Op het moment van schrijven van dit Jaarverslag (2020) ligt de wereld er heel anders bij dan het jaar 

(2019) waarover dit Jaarverslag gaat. Toch hebben we geprobeerd om de ‘kennis van nu’ geen 

invloed te laten hebben op de inhoud van dit Jaarverslag. We adviseren u dan ook om met name met 

‘het gevoel van toen’ dit jaarverslag 2019 te lezen. 

 

Het zal u dan waarschijnlijk opvallen hoe voorspoedig en positief de sportvisserij in Fryslân er voor 

staat, zoals onder anderen blijkt uit het (blijvend) groeiend aantal leden (2019 = 36.192 leden), de 

goede resultaten bij de wedstrijdvisserij, de aanleg van meerdere sportvisvoorzieningen, goede 

resultaten bij verschillende monitoringen en vele andere positieve zaken.  

Natuurlijk houden we oog voor de bestaande ‘bedreigingen’, waarbij met name de soms uit 

onverwachte hoek komende maatschappelijke weerstand tegen het sportvissen de nodige aandacht 

vraagt, 

Dit Jaarverslag 2019 zal echter voornamelijk leiden tot het bevestigen van het goede en 

optimistische gevoel en beeld van Sportvisserij Fryslân.  

Tot slot spreek ik namens het bestuur van Sportvisserij Fryslân de wens uit dat wij weer volop en 

onbevangen kunnen genieten van de sportvisserij en voortgaan op de behaalde successen en 

ingeslagen weg. 

Namens het bestuur van Sportvisserij Fryslân  

Obe Veldman 

Voorzitter a.i. 
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 Jaarverslag 2019 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 2019 bestond de commissie uit de volgende personen met bijbehorende functie. 

 

Portefeuillehouder:  Sijbren van der Heide (november afgetreden)  

Medewerker:   Tamme Smit (01-03 – 01-09 ziektewet)  

BOA coördinator:  Jan Koning (tot 01-06) – Jan Pieter Jongsma (vanaf 01-11) 

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 2019 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 2019. 

 

2. Activiteiten 

 

In 2019 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.  

 

22 en 23 juni, provinciale controledagen 

In het kader van de nationale controledagen hebben de controleurs en BOA’s van Sportvisserij Fryslân 

in het weekend van 22 juni 108 sportvissers gecontroleerd op het bezit van de VISpas en de 

voorwaarden die hieraan zijn verbonden. Er waren 8 personen niet in het bezit van een VISpas, 1 

persoon was de VISpas vergeten mee te nemen, 1 persoon viste met een Kleine VISpas op een plaats 

waar een VISpas vereist is, 6 persoon konden geen Landelijke Lijst of VISplanner-app tonen, 1 persoon 

was in het bezit van twee levende snoekbaarzen en 1 persoon was in bezit van een kruisnet (illegaal 

vistuig). Verreweg de meeste sportvissers hadden alles dus in orde.  

 

Inzet visstroperij  

De beroeps BOA´s hebben zowel zelfstandig als wel op verzoek en in samenwerking onderzoeken 

verricht in het kader van bestrijding visstroperij. In maart hebben politie Sneek en een 

opsporingsambtenaar van Sportvisserij Fryslân twee mannen proces verbaal opgemaakt voor het in 
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bezit hebben van 8 grote snoekbaarzen. De vissen waren verborgen in een geprepareerde verborgen 

ruimte in hun visboot. Er werden meerdere snoekbaarzen van 80 cm aangetroffen. De rest varieerde 

van 50 tot 70 centimeter. De vissen werden in beslaggenomen.  

 

Controles beroepsvisserij 

Vanwege de personele bezetting (ziekte van twee BOA’s en het vertrek van één BOA) zijn de controles 

op de beroepsvisserij uitbesteed aan Bureau Schaaf. Teake Oldenburger heeft in dienst van Schaaf 88 

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).  

 

ROC ondersteuning opleiding uniform beroepen 

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 2020.  

 

Twee vrijwillige BOA’s die reeds aangesteld zijn zullen in begin 2020 deelnemen aan de RTGB om ook 

in 2020 gecertificeerd te zijn.  

 

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

cursus permanente her- en met goed gevolg afgelegd.  

 

3. Resultaten 

 

BOA’s 

Gedurende het jaar 2019 hebben de BOA’s van Sportvisserij Fryslân 21 processen verbaal opgemaakt 

al dan niet in combinatie met partners uit de toezichtkring. Hiervan waren 3 (misdrijf) processen 

verbaal Wet Dieren voor het vissen met levend aas. Er zijn 14 waarschuwingen gegeven welke 

Visserijwet gerelateerd waren. Binnen de Waterwet zijn er 9 processen verbaal opgemaakt, dit kan als 

reden hebben het niet in bezit zijn van een vaarbewijs of het overschrijden van de vaarsnelheid.  Door 

de BOA’s zijn er in 2019 circa 265 sportvissers gecontroleerd.  

 

Controleurs 

Gedurende 2019 zijn er door 15 controleurs 1142 sportvissers gecontroleerd. De controleurs hebben 

hun bevindingen geregistreerd in het registratiesysteem voor de controleurs (RCS). Van de 1142 

gecontroleerde sportvissers voldeden 1030 aan de visserijregels. Dit betekent dat er 102 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:  
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Overtreding Aantal 

Geen schriftelijke toestemming in bezit (VISpas) 77 

Overige overtredingen 31 

Vissen met levend aas 2 

Vissen met meer hengels dan toegestaan 4 

Weigering medewerking te verlenen 4 
 

 

  
 

Het aantal personen dat zich niet aan de regels houdt is 10% 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 2019 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 2019 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 bestond 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 2019 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 2019 

 

Vissteigers Marssum  

Langs de Ballensvaart tussen Marssum en Menaam zijn twee mooie recreatieve vissteigers aangelegd. 
Deze steigers zijn in samenwerking met lokale hengelsportvereniging De Deinende Dobber geplaatst 
door de WMR. Ondertussen worden de steigers goed gebruikt door voornamelijk de recreatieve visser. 
Vooral ouderen zijn vaak op deze steigers te vinden.  

 

Vissteigers Ter Idzard 

Hier lagen drie vissteigers die niet meer toegankelijk waren. Ze waren compleet verrot en daarom 
afgezet met lint. Het was onmogelijk deze steigers te betreden. Daarom is er voor gekozen om het dek 
van deze drie steigers compleet te vernieuwen. Dit werk is voor het hoogseizoen uitgevoerd. Daarna 
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zijn de steigers goed in gebruik genomen. Veel positieve reacties op dit werk omdat er weinig plaatsen 
langs de Tjonger zijn waar je vanaf de kant goed kunt vissen. Daarom is het belangrijk om deze locaties 
goed te onderhouden en te behouden.  

 

Trailerhelling IJlst 

Aan de Geeuw bij IJlst is een prachtige trailerhelling aangelegd. De realisatie van deze helling heeft 
Sportvisserij Fryslân samen met de twee hengelsportverenigingen uit Sneek zowel financieel als 
bouwtechnisch ondersteund. In het najaar is de trailerhelling opgeleverd en de helling wordt al 
wekelijks gebruikt door sportvissers.    

 

 

Onderhoud 

In 2019 zijn ook nog een aantal 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 en schanskorven 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  
 

In 2019 opgestarte/lopende projecten – realisatie 2020.  

 

Visplaatsen Westergeest 

Het projectplan zoals deze er nu bij ligt is positief beoordeeld door de gemeente. In 2020 zullen er 
gesprekken met de Notaris gevoerd worden waarin de afspraken die met de boer gemaakt zijn worden 
vastgelegd. Zodra dit gedaan is kan de vergunningaanvraag bij Provincie, Wetterskip en gemeente 
ingediend worden. Naar verwachting zullen de steigers in het najaar van 2020 aangelegd worden.  

 

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 en 2019 hebben 
gesprekken met de gemeente plaats gevonden. Zij willen hier graag in meewerken. In begin 2020 
wordt de omgevings- en watervergunning aangevraagd.  

 

Wedstrijdparcours Heerenveen 

Hengelsportvereniging Heerenveen heeft een aanvraag ingediend voor het aanleggen visplaatsen aan 
het Heerenveensekanaal te Heerenveen. Mogelijk is om hier 55 stelconplaten in de oever aan te 
brengen. In 2019 heeft de commissie zich gebogen over dit project. Er zijn verschillende alternatieven 



Jaarverslag 2019 Sportvisserij Fryslân  7 

mogelijk. Deze alternatieven worden besproken met de HSV, vervolgens zal er een plan uitgewerkt 
worden gevolgd door de vergunningaanvragen.  

 

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 is dit project opgestart, in het voorjaar van 
2020 worden de steigers geplaatst.  

 

 

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. Het is mogelijk om voor 5 vissteigers een vergunning te krijgen. De vergunningaanvraag is 
ingediend en als alles goed verloopt worden de steigers in het voorjaar van 2020 geplaatst.  

 

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. In 2020 zal er een grote invalidevissteiger 
aangelegd worden en zal er een karperuitzet plaatsvinden.   

Vissen voor verbinding 

Binnen het project Vissen voor Verbinding worden er verschillende voorzieningen aangelegd in het 
stroomgebied van het Lauwersmeer.  Hierbij zal onder andere aandacht geschonken worden aan de 
trailerhelling aan de buitenkant van Esonstad en een visplaats aan het Zoutkamperril.  

Vergaderingen 

Er is door de commissie in 2019 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. 

 

 

 

 



Jaarverslag 2019 Sportvisserij Fryslân  8 

Jaarverslag 2019 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 2019 voornamelijk bezig gehouden met het 

organiseren van jeugdevenementen en het geven van Vislessen.   

 

Februari – Informatieve avond met verschillende stands 

In de eerste week van maart startte de jeugdraad een nieuw initiatief door een roofvisavond te 

organiseren voor jong en oud. Veel volwassenen kwamen langs, samen met hun kinderen. Super leuk 

om te zien hoe de liefde voor het vissen van generatie op generatie overgaat. Het was een gezellige 

avond die bestond uit een paar leerzame presentaties, informatieve stands en een grote loterij voor 

de jeugd! Zo konden de kinderen een geweldige visdag winnen met hengelsportfanaat en 

gespecialiseerd visgids Herman Schuurman, maar ook een dag samen vissen met iemand uit de 

jeugdraad was een van de prijzen.  

 

Juni - Jeugdevenement Leeuwarden  

Na een succesvolle eerst keer is dit de tweede keer dat we dit evenement organiseren in Leeuwarden 

dit keer was er een cameraploeg aanwezig om een aflevering op te nemen voor Vis TV. 

Het afgelopen jaar organiseerde de jeugdraad meerdere evenementen waaronder een in Leeuwarden. 

Meer leren over het vissen op snoek, karper en witvis stond hierin centraal. Dit gebeurde met behulp 

van een aantal fraaie ingerichte stands waarop alle benodigde materialen uitgestald lagen. Op deze 

manier konden de kinderen langs de stands lopen en vragen stellen. Ook werd een en ander verteld 

over het maken van onderlijnen en het gebruik van aas. Uiteindelijk werd de kennis toegepast door 

lekker naar buiten te gaan. Zo konden de kinderen instappen in een mooie boot om op snoek te vissen, 

live getuige te zijn van het vangen van karper en met eigen gemaakte onderlijnen vissen op witvis.  

 

Juli - Augustus 

Is de schoolvakantie is de Vis caravaan door Friesland getrokken met als hoogte punt Dokkum een 

opkomst van 120 jongeren 
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Augustus - evenement Sneek 

Afgelast i.v.m. slecht weer 

 

September – roofvisdag in samenwerking met SNB 

 

Afgelast i.v.m. slecht weer 

 

 

Vislessen 2019 

 
In Fryslân hebben we 6 actieve Vismeesters die in het afgelopen jaar 79 Vislessen hebben gegeven. 

Wederom een prachtig resultaat waarbij maar liefst 1544 kinderen zijn bereikt.  

 Fryslân 2015 2016 2017 2018 2019 
Aantal actieve vismeesters 4 4 4 6 6 

Totaal aantal Vislessen 44 49 45 96 79 

Totaal aantal kinderen bij Vislessen 956 1054 969 2174 1544 
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Jaarverslag Voorlichting & promotie 2019 

 

Sectie 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.  
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Januari 

 

23 januari 2019 

 

Digitale kaart vaste fuikopstellingen Fryslân 

 

 

Tijdens de visrechten- en informatieavondavond in Leeuwarden oktober’18 is afgesproken om inzicht 

te geven in de locaties van vaste fuikopstellingen.  

Om de locaties te kunnen zien, is het noodzakelijk om in te loggen met een Google-account. Alle vaste 

fuikopstellingen van de beroepsvissers staan in een actuele kaart die te bereiken op onze website 

Op deze kaart staan enkel de vaste fuikopstellingen weergegeven.  

 

Deze fuikopstellingen staan er niet het hele jaar. Zodra het aal/palingquotum vol is worden de fuiken 

verwijderd. In de wintermaanden wordt niet gevist en staan er geen fuiken op deze locaties. 

Naast deze vaste fuikopstellingen, wordt er in het voorjaar ook met kleine fuiken, de zogenaamde 

‘eenvleugels’, gevist.  

Deze worden zeer regelmatig verplaatst en zijn hierdoor niet weer te geven in deze kaart.  

De ‘eenvleugels’ worden enkel dicht tegen de oever geplaatst.  
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Februari 

 

15 februari 2019 

Valentijns taart 

 

 

“Sportvisserij Fryslân is druk bezig om al het vissen loodvrij te laten gebeuren. Een hele opgave, we zijn 

trots op de inzet van al die vrijwilligers! Dat verdient natuurlijk een taart!” 

Met deze boodschap én heerlijke taart kwam Tineke Clevering (lijsttrekster voor Water Natuurlijk) op 

het kantoor te Grou. Dit voornamelijk in het kader van de komende Waterschapverkiezingen die op 20 

maart 2019 plaatsvinden. Ook aanwezig was Pieter de Vries, de door Sportvisserij Fryslân 

voorgedragen kandidaat die op de Water Natuurlijk lijst staat op plek 5 en rekent op de 

voorkeurstemmen vanuit o.a. de Friese sportvisserij. In de Fisk&Wetter en Het Visblad  heeftl Pieter 

zich kort voorgesteld om een ieder te overtuigen om op hem te stemmen. 

 

Namens Sportvisserij Fryslân nemen de bestuursleden (vlnr op de foto) Sijbren vd Heide, Rindert Procee 

en Sjors Hempenius de taart in ontvangst  van Tineke en Pieter. 
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28 februari 2019 

 

Himmelactie Kootstertille 

 

 

Onder auspiciën van ‘Dorpsbelang Kootstertille’ is er een schoonmaakactie langs het PM-kanaal en 

brug gehouden. Ook enkele leden van ‘HSV de Rietvoorn’ waren hierbij aanwezig om langs de 

vissteigers alle rommel op te ruimen. Gelukkig hadden we er mooi weer bij en er lag niet erg veel 

zwerfvuil langs de houten steigers. Heel anders was het op het nieuwe parcours aan de westzijde van 

de Tille-brug.  Daar is heel erg veel piepschuim en ander afval gevonden en opgeruimd. 

In totaal zijn er 36 vuilniszakken gevuld en ter afvoer klaargezet voor de gemeentewerkers. 

Met dank aan Rene Seefat en Gauke Praamstra ziet het parcours er weer ‘tip-top’ uit. 

Laten we hopen dat de gebruikers voortaan hun eigen afval weer zullen meenemen zodat het ook 

voor de omgeving een mooi stukje natuur blijft. 

Tot slot willen we ook Atty van der Heide bedanken voor de koffie en de organisatie van deze 

‘Himmelactie’. 
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Maart 

 

20 maart 2019  

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en 

het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslan. 

In de aanloop naar deze verkiezingen heeft Sportvisserij Fryslân alle fracties van zowel de Provincie als 

het Wetterskip benaderd en hen allen 5 vragen voorgelegd, met het verzoek deze schriftelijk te 

beantwoorden. Vervolgens hebben wij toegezegd deze te publiceren op onze site. 

Het resultaat hiervan is terug te lezen op onze website. 

De meeste partijen kozen ervoor om een standpunt te verwoorden die voor beide bestuurlijke 

organen geldt. 

 

Alleen de PvdA heeft zowel vanuit de fractie in de Provinciale Staten als uit het Wetterskip specifiek 

geantwoord. 

De Partij van de Dieren heeft niet inhoudelijk gereageerd op de vragen maar verwezen naar haar 

Verkiezingsprogramma. 

Water Natuurlijk is een partij die alleen aan de Wetterskip verkiezingen meedoet en dus van daaruit 

heeft gereageerd. 

 

Helaas zijn er ook partijen die in het geheel niets van hun hebben laten horen en derhalve ook niet zijn 

opgenomen in het gepubliceerde overzicht; een gemiste kans…… 
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'Onze kandidaat' Pieter Klaas de Vries voor de Wetterskips verkiezingen 

 

 

Pieter de Vries is algemeen bestuurslid van HSV Ons Genoegen uit Makkum, vismeester en door 

Sportvisserij Fryslân voorgedragen als kandidaat op de verkiezingslijst van Water Natuurlijk. “Ik ben 

een allround sportvisser en houd van de vele verschillende manieren om deze prachtige sport te 

bedrijven. Om die te kunnen blijven beoefenen, moeten we zorgvuldig met de natuur omspringen, 

zorgen voor een goede visstand en water waarin kan worden gevist. Stem op mij zodat we aan tafel 

zitten, onze stem kunnen laten horen en mee beslissen.” Pieter staat op de lijst van Water Natuurlijk 

op plek 5. 

 

Definitieve Wetterskip uitslag 

 

De definitieve uitslag is bekend van de ‘Wetterskips’ verkiezingen op 25 maart.  

Toen bekend werd dat de opkomst erg goed zou zijn, wisten wij direct dat de kiesdrempel erg hoog 

zou worden (het aantal voorkeurstemmen dat een kandidaat nodig heeft om rechtstreeks een plek te 

krijgen in het AB ; deze keer 4037).  

Nu blijkt inderdaad dat het aantal voorkeurstemmen voor onze kandidaat Pieter de Vries (ruim 2000) 

niet voldoende is om rechtstreeks in het AB te komen.  

 

We mogen zeer tevreden zijn dat Pieter zoveel stemmen heeft ontvangen en bedanken iedereen die 

Pieter de steun heeft gegeven en daarmee ook Water Natuurlijk.  

 

Water Natuurlijk blijft daarmee met 3  zetels en samen met de 2 geborgde zetels van 'de Natuur' de 

grootste partij in 'Wetterskip Fryslan'  
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27 maart 2019 

 

Visstropende hengelaars met grote snoekbaarzen bekeurd. 

 

 

Zondag 24 maart hebben politie Sneek en een opsporingsambtenaar van Sportvisserij Fryslan tegen 

twee mannen uit Sneek (18) en (29) proces-verbaal opgemaakt voor het in bezit hebben van 8 grote 

snoekbaarzen. De vissen waren verborgen in een geprepareerde verborgen ruimte in hun visboot. 

De beide mannen waren in hun bootje op weg naar Sneek en kwamen uit de richting van de 

Goingarypsterpoelen.  

In Friesland geldt met het oog op behoud en voortplanting van de snoekbaarstand naast de wettelijke 

rust/paai/periode van april en mei ook een meeneem verbod in maart. 

Tevens is het gedurende het gehele jaar niet toegestaan om snoekbaarzen groter dan 70 centimeter 

mee te nemen. Dit geldt voor zowel sportvissers als wel beroepsvissers. 

Beide regels zijn op verzoek van de sportvissers door Sportvisserij Fryslan per 1-1-2017 ingesteld. In 

alle andere maanden is het toegestaan per sportvisser twee snoekbaarzen per dag mee te nemen, 

mits ze we wettelijke maat van 42 cm hebben. 

De meeste snoekbaarsvissers echter zetten alles terug in het kader van de zgn. catch en release 

beleving. 

In het bootje werden meerdere snoekbaarzen van 80 cm aangetroffen. De rest varieerde van plm 50 

tot 70 cm. 

De vissen werden inbeslaggenomen. 
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April 

 

13 april 2019 

 

NOK afgelast 

 

 

Door zeer trieste omstandigheden is het Noord Oostelijk Kampioenschap vlak na het startschot 

stopgezet.  

Een van de deelnemers is zeer ernstig onwel geworden en nadat alles geprobeerd is om het 

slachtoffer te reanimeren is hij helaas onderweg naar het ziekenhuis in de ambulance overleden.  

Het gehele wedstrijdveld en de organisatie was zodanig aangeslagen dat direct besloten is om de 

wedstrijd af te gelasten.  

 

Zeer veel deelnemers zijn vervolgens naar ‘it Tillehus’ in Kootstertille gegaan, alwaar de eerste schok 

verwerkt is en men kort heeft stil gestaan bij het verlies van deze markante sportvisser en deze heftige 

en emotionele gebeurtenis. 
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Mei 

 

24 mei 2019 

 

Start roofvisseizoen 

 

 

Zaterdag 25 mei, is het roofvisseizoen weer van start gegaan en zijn er weer veel sportvissers met 

plug, shad, firebal of met dood aasvisje in actie om snoek, baars of snoekbaars te vangen.; kortom alle 

vis met tanden. 

Met name in het begin van het roofvisseizoen zijn de vangsten goed en worden de bekende ‘Friese 

hotspots’, w.o. Lauwersmeer, Tjeukemeer, Sneekermeer, PM kanaal, Djippe Gat Drachten druk 

bezocht. 

  

Hier nog even in het kort de belangrijkste regels met betrekking tot de roofvisserij in Fryslân ; 

• Het is verboden om meer dan twee snoekbaarzen in het bezit te hebben. 

• Gevangen snoekbaars groter dan 70 cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water 

worden teruggezet. 

• Alle gevangen snoek moet worden teruggezet. 

Voor alle regelgeving van de Sportvisserij kijk in de Gezamenlijke lijst van Viswateren 2019-2021. 

Specifiek voor Fryslân op pagina 102 -146 en Lauwersmeer pagina 147. 

Of kijk op de visplanner.nl 
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Juni  

 

24 juni 2019 

 

108 sportvissers gecontroleerd 

 

In het kader van de nationale controledagen hebben de controleurs en BOA's van Sportvisserij Fryslân 

in het weekeinde 108 vissende personen gecontroleerd op het bezit van de VISpas en de voorwaarden 

die hieraan zijn verbonden. 

De resultaten van deze controle: 

•8 personen waren niet in het bezit van een VISpas, 

•1 persoon had zijn Vispas vergeten mee te nemen, 

•1 persoon viste meteen Kleine VISpas op een plaats waar een VISpas vereist is, 

•6 personen konden geen, bij de VISpas behorende (geldige) Gezamenlijke Lijst van Nederlandse 

Viswateren of app. tonen waarmee men aan kan tonen dat men mag vissen waar men vist. 

•1 persoon was in het bezit van twee levende snoekbaarzen voor eigen consumptie. (vis voor eigen 

consumptie dient onmiddellijk gedood te worden) 

•1 persoon was in het bezit van een kruisnet/ totebel. (illegaal vistuig) 

 

Verreweg de meeste onder deze 108 sportvissers hadden dus hun ‘spulletjes’ goed in orde. 

 

De Nationale controledagen worden door Sportvisserij Fryslân georganiseerd in samenwerking met 

Sportvisserij Nederland met als voornaamste taak om de sportvissers voorlichting te geven. 

Het is op deze dagen niet de intentie om processen verbaal (bekeuringen) uit te schrijven. 

 

In samenwerking met onze partners Politie, FUMO, Fryske Gea en Staatsbosbeheer zullen er de 

komende maanden meer van deze acties volgen. Tijdens deze controles kan wel degelijk een proces-

verbaal worden uitgeschreven. 
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24 juni 2019 

 

Jeugdvisdag de Grote Wielen 

 

 

Na het succes van de vorig jaar georganiseerde jeugdevenementen heeft er op 22 juni weer een 

geweldige jeugdvisdag plaatsgevonden. De organisatie was ook dit jaar weer in handen van onze 

Jeugdraad, een ‘negenkoppige’ groep jonge vrijwilligers die zich inzet voor het verzorgen van 

activiteiten voor de jeugd. 

Ook dit jaar werd deze visdag voor de 9 tot en met 16-jarige jeugd georganiseerd vanuit Restaurant de 

Grote Wielen, onder de rook van Leeuwarden. Het stralende weer en een goede opkomst zorgde voor 

een geweldige sfeer op en aan het water. 

Om half negen startte de inschrijving, dik 40 jeugdigen werden door hun ouders gebracht op de 

locatie. Om negen uur hield portefeuillehouder jeugdzaken, Sybrand de Vries, het openingswoord. De 

jeugdigen en vrijwilligers werden welkom geheten en de jeugd werd in twee groepen verdeeld. Groep 

1 ging in de ochtend het water op, terwijl groep twee de activiteiten op de kant volgde.Er waren maar 

liefst twaalf visboten aanwezig die de deelnemers wegwijs maakten met het vissen vanuit de boot. Er 

werd vooral getrold en geworpen op snoek, maar er waren ook een aantal boten die aan het verticaal- 

en dropshotvissen waren, op de baars en snoekbaars. Een groot deel van de aanwezige deelnemers 

wist een roofvis te haken. Naast de visboten, kon de jeugd ook kennis maken met het vissen vanuit de 

bellyboat. Dit werd gedaan onder leiding van Klaas de Vries, een ervaren bellyboatvisser. Zelfs op deze 

manier werden er een aantal leuke snoeken gevangen.Tussen de middag was het tijd voor een half 

uur visserslatijn. Onder het genot van een lekkere snack werden de nieuwe ervaringen en vangsten 

gedeeld.De kantactiviteiten waren gericht op de witvisserij. Met de vaste stok kon iedereen onder 

leiding van visvrouwen Jolanda Hoogeveen en Marietta Ruardy een witvis vangen. Daarnaast konden 

zij de jeugdinformatie geven over de kleine kneepjes van het witvissen. Daarnaast was Klaas Mozes, de 

wedstrijdcoach, aanwezig om een clinic te geven over het vissen met de feeder. De deelnemers 

konden hier samen met Klaas een aanbeet leren herkennen, een vis drillen, scheppen en onthaken.   

De crew van VIS TV was er bij om een sfeerimpressie te maken van deze dag wat verwerkt wordt in 

een aflevering van VIS TV XL. op 7 juli, om half tien op RTL7. 

We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagd evenement. 
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26 juni 2019 

 

Vis TV XL met Foppe 

 

 

Tamme is wederom met een bekende Fries het water op geweest voor VIS TV XL. Na Piter Wilkes, in 

een van de Elfsteden Sportvis afleveringen, is het deze keer Foppe de Haan die onder deskundige 

leiding van Tamme vanuit de boot probeert roofvis te vangen. 

Naast het vissen zijn de gesprekken over de ‘sportieve drijfveren’ van beide mannen een leuk 

gespreksonderwerp. Ook het Foppe Fonds komt regelmatig aan de orde. Sportvisserij Fryslân 

ondersteunt dit initiatief van Foppe volledig en laat dit in de uitzending ook blijken door een 

ruimhartige donatie te doen. De benadering van het Foppe Fonds spreekt Sportvisserij Fryslân zodanig 

aan dat een intensievere samenwerking in de toekomst door beide partijen wordt toegejuicht.  

Hoewel de start van de visdag moeizaam is, slagen de mannen er toch in om aan het eind van de 

sessie, vlakbij de woning van Foppe in Akkrum, nog enkele snoeken te vangen. Op dat moment komt 

de ‘sport instelling’ van Foppe weer boven en blijkt hij ook tijdens het vissen behoorlijk fanatiek te zijn 

en volop te kunnen genieten ‘van het moment’. 

Het rondje Akkrum, Oude Schouw en Grou levert mooie beelden en leuke gesprekken op. 

Het was, zoals Foppe zo vaak kenmerkend roept:” Een skitterende dei”. 
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Juli 

 

12 juli 2019 

 

Visstand in Fryslân 

 

 

Er staat een zeer leesbaar artikel in de Leeuwarder Courant met de kop: ‘Snoek brengt balans terug in 

de visstand’.  

Hierin schetst Jan Roelsma van Wetterskip Fryslân een beeld van de huidige visstand in Fryslân naar 

aanleiding van het Monitoringsproject dat eind 2018 heeft plaats gevonden in een 15-tal wateren in 

Fryslan. Het rapport "KRW Visstandonderzoek Friesland 2018 " kunt u op onze site downloaden. 

Met name de helderheid van het water en de aanwezigheid van de snoek wordt als oorzaak gegeven 

voor de goede visstand. 

 

Daarentegen wordt de grote aanwezigheid van brasem als negatief punt naar voren gebracht, omdat 

deze door het “voortdurend wroeten in de waterbodem het water troebel houdt”. In het artikel in de 

LC wordt zelfs gesteld dat er mogelijk "drastische stappen worden gezet, zoals het systematisch 

wegvissen van brasem". 

 

Deze rigoureuze maatregel wordt nadrukkelijk afgewezen door Sportvisserij Fryslân en de Visstand 

Beheer Commissie Friese Boezem. 

De VBC is het overlegorgaan in Fryslân waarin o.a. de beroepsvisserij, de sportvisserij, Wetterskip 

Fryslân, de Provincie Fryslân en terreinbeheerders zijn vertegenwoordigd en is daarmee een erkende 

autoriteit op het gebied van de visstand. 
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31 juli 2019 

 

Wetterskip Fryslân onderzoekt visstand 

 

 

Op maandag 29 juli is Wetterskip Fryslân begonnen met het nu jaarlijkse onderzoek naar de visstand. 

Dit jaar worden eind juli, in september en in oktober zo'n tien wateren onderzocht. Waaronder de 

Kleine Wielen, de Leijen, Nannewiid, de Zwette en een aantal vaarten en kanalen. 

 

Het Wetterskip kijkt naar aantallen, soorten, het gewicht en de gezondheid van de vissen. Hierna 

wordt alle vis weer zo snel mogelijk teruggezet in het water.  

Daarnaast onderzoekt het de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren. Het 

onderzoek geeft Wetterskip inzicht in de waterkwaliteit.  

Hiermee kan de kwaliteit van het Friese water nog verder verbeteren. Eerder werd dit onderzoek eens 

in de drie jaar gehouden, nu dus jaarlijks. 

 

Met behulp van de waarnemingen tijdens dit onderzoek kunnen er conclusies getrokken worden over 

de ontwikkelingen in de visstand.  

Het Wetterskip wil de waterkwaliteit verbeteren met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het 

verbeteren van rioolwaterzuiveringen.  

Ook wil het Wetterskip de uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater 

tegengaan.  

Tot slot moeten stuwen, sluizen en gemalen visvriendelijker worden gemaakt. 
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Augustus 

 

14 augustus 2019 

 

Fuiken plaatsen 

 

 

Sportvisserij Fryslan en HSV Leeuwarden hebben een afspraak met beroepsvisser Ale de Jager dat hij 

de sportvissers zal informeren als hij fuiken gaat plaatsen in de omgeving van Leeuwarden. 

Enkele dagen vooraf kregen we van Ale bericht dat hij vanaf 15 aug, 4 fuiken gaat plaatsen in de Murk, 

3 fuiken in de Wielhals en 8 fuiken in het Ouddeel. 

 

Tijdens een bijeenkomst met sportvissers, bestuurders van HSV Leeuwarden en Sportvisserij Fryslan 

en beroepsvisser Ale de Jager is gebleken dat er de nodige onduidelijkheid was omtrent de plaatsing 

van de fuiken.  

Met name de communicatie was een punt van aandacht.  

Op deze wijze proberen zowel Ale als de sportvisserij hierin te voorzien. 
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Oktober 

 

04 oktober 2019 

 

Skjin Wetter 

 

 

Op zaterdag 12 oktober is het tijd voor alweer de derde editie van Skjin Wetter. Dan wordt er in héél 

Fryslân schoongemaakt in de Friese wateren. Skjin Wetter is een jaarlijks opruimfestijn cq Himmelactie 

van het oppervlaktewater in Fryslân gericht op bewustwording rond de grote hoeveelheid zwerfafval 

in het water. 

Dit jaar vindt Skjin Wetter plaats op zaterdag 12 oktober. In zeven Friese plaatsen maken we met 

vrijwilligers oevers, wateroppervlak èn waterbodems schoon. Op elke locatie is een kunstenaar 

aanwezig die jij kunt helpen met het maken van kunstwerken die gemaakt worden van het afval dat 

wordt opgevist! 

In totaal zijn er zeven locaties waar wordt schoongemaakt; Harlingen - Sint Annaparochie – Lemmer- 

Kollum – Westereen – Drachten – Heerenveen. 

Op iedere locatie zijn vele verenigingen, w.o. Hengelsportvereniging Lemmer, HSV Voorwaarts 

Drachten en De Deinende Dobber St Anna, aanwezig die het water op- of ingaan om afval te vissen en 

op te duiken. Op iedere locatie is ook een speciale activiteit. 

Ondertussen hebben enkele Hengelsportverenigingen, w.o. Ons Genoegen uit Sint Nicolaasga, reeds 

op eigen initiatief Himmelacties gehouden. 

Daarnaast roept Sportvisserij Fryslan alle sportvissers op om deel te nemen aan ‘Skjin Wetter’ op 12 

oktober. 

Dit kan door middel van het: 

· schoonmaken van het oppervlaktewater met behulp van (vis)bootjes 

· schoonmaken van de oevers met grijpers 

· duiken naar afval in het water 

· scheiden van afval op de kant 

· beschikbaar stellen van materialen of ruimtes 

· schenken van koffie/thee. 
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November 

 

22 november 2019 

 

BOA Coordinator 

 

 

Jan Jongsma (58) vervult sinds 1 november de functie van BOA-coördinator bij Sportvisserij Fryslân. 

Samen met federatiemedewerker Tamme Smit zal Jongsma de plannen en planning voor het komende 

jaar bespreken. 

Na een groot deel van zijn werkzame leven bij de Koninklijke marechaussee te hebben doorgebracht, 

gaat Jan op 1 december 2019 officieel met pensioen/vut.  

Dit geeft hem de tijd om zich op nieuwe uitdagingen te storten, waaronder die van BOA-coördinator 

bij Sportvisserij Fryslân.  

Deze nieuwe functie is een natuurlijk vervolg van een jeugd waarin hij altijd met vissen bezig is 

geweest. “Dat is er de laatste jaren een beetje bij ingeschoten, maar ga ik zeker weer oppakken.  

De kans bestaat dus dat ik jullie aan de waterkant zal ontmoeten, vergezeld van de hengel of het 

bonnenboekje. Die laatste kan hopelijk meestal in de jaszak blijven, maar als het nodig is dan schroom 

ik niet om streng te zijn. Zorg dus dat alles in orde is, dan kom ik alleen langs om je veel visplezier toe 

te wensen.” 
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19 november 2019 

 

Karperuitzetdag Fryslân 

 

 

Op zaterdag 16 november zijn weer een mooi aantal karpers uitgezet in de Friese Boezem. 

Zo zijn er prachtig beschubde spiegelkarpers in de Oudegaasterbrekken, Tjeukemeer, 

Bolswardertrekvaart, Boezem bij Wier, Bergummermeer en nabij de Groote Wielen losgelaten.  

Daarnaast zijn er schub- en spiegelkarpers uitgezet op verschillende afgesloten wateren om daar de 

karperstand op peil te houden. Desbetreffende wateren zijn: De Heide, Nannewiid, Crossbaan Joure 

en Zestienroeden. Staatsbosbeheer heeft dit jaar ook toestemming verleend om de komende jaren 

karpers uit te zetten op de Swettepoel bij Broek om weer een gedegen karperbestand op te bouwen 

na de desastreuze sterfte van 2 jaar geleden. De eerste schub- en spiegelkarpers zijn nu in dit water 

uitgezet.Na jaren van overleg tussen HSV Leeuwarden en Sportvisserij Fryslân enerzijds en de 

Gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân anderzijds is eindelijk in de voorgaande week 

toestemming gegeven om ook op de Kleine Wielen weer karpers uit te mogen zetten. En als gevolg 

daarvan zijn zaterdag 45 spiegelkarpers uitgezet waar de karpervissers de komende jaren een hoop 

plezier aan zullen beleven.Zonder sponsoren zijn dergelijke omvangrijke uitzettingen niet mogelijk. We 

willen de onderstaande sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdragen om de karperuitzetdag tot 

een succes te maken: 

• Sportvisserij Fryslân 

• Peter’s Hout Bolsward 

• Bakker Professional Berlikum 

• Bouwbedrijf De Jong & De wal 

• HSV Heerenveen 

• HSV Leeuwarden 

• HSV De Deinende Dobber, St Annaparochie 

• HSV Ons Genoegen, Makkum 

 

.......... en natuurlijk willen we alle enthousiaste vrijwilligers tige tank zeggen. 



Jaarverslag 2019 Sportvisserij Fryslân  28 

 

December 

 

19 december 2019 

 

BOA's Sportvisserij Fryslân 

 

 

Bovenstaande drie personen, vlnr Gosse de Vries, Jan Jongsma en Menno Koster hebben de 

"ambtseed en de ambtsbelofte" afgelegd ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden als 

Buitengewoon Opsporingsambtenaar voor Sportvisserij Fryslân. Twee personen kunnen nu hun 

functie als Vrijwillig Buitengewoon Opsporingsambtenaar vervullen. Zij zullen zowel in samenwerking 

met onze Sportvisserijcontroleurs als met onze partners uit de toezichtkringen controles uitvoeren. 

Voor het uitvoeren van de functie als BOA Coördinator, die reeds ingevuld is door Jan Pieter Jongsma, 

is ook hij "beëdigd".  

De "Controle en Handhaving" in Fryslân wordt uitgevoerd door een team van 15 

Sportvisserijcontroleurs en 5 Buitengewoon Opsporingsambtenaren.  
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Jaarverslag Visstandbeheercommissie (VBC) Friese boezem 2019 
 
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 2019 uit: 
Voorzitter:   Eelke Boersma 
Secretaris:   Jarno Veldhuizen 
Sportvisserij:   Obe Veldman/Rick van der Sluis (vanaf juni) 
Beroepsvisserij:   Jon Visser  
 
Het AB van de VBC bestond in 2019 uit: 
Voorzitter:   Eelke Boersma 
Secretaris:   Jarno Veldhuizen 
Sportvisserij: Obe Veldman (bestuurslid Sportvisserij Fryslân)/Rick van der Sluis 

(vanaf juni) 
Sportvisserij:   Wijtze Tjoelker (sportvisser) 
Beroepsvisserij:   Jon Visser (voorzitter Friese Bond van binnenvissers) 
Beroepsvisserij:   Jappie Spijkstra (beroepsvisser) 
Natuurbeheerder: Frank Leereveld (Staatsbosbeheer) Vertegenwoordigd 3 partijen 

(Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten) 
Waterbeheerder:  Jan Roelsma (Wetterskip Fryslân) 
Provinsje Fryslân:  Theo Soeten 
 
De commissie water- en visstand beheer van Sportvisserij Fryslân bestond in 2019 uit: 
Portefeuillehouder:   Obe Veldman 
Beleidsmedewerker:   Jarno Veldhuizen 
Commissieleden:   Piet Riemersma 
    Wijtze Tjoelker 
    Rick van der Sluis (vanaf juni) 
Sportvisserij Nederland: Jan Kamman 
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2019 

Dit was een bewogen jaar voor de VBC Friese Boezem. Wegens ziekte is er iets afgeweken van het 
beoogde aantal vergaderingen in 2019. Na het gemis van structuur van een vaste secretaris in 2018 is 
er in 2019 getracht hier meer lijn in te krijgen. Ook binnen de VBC waren er verschillende perikelen. 
Een aantal leden gaven aan wellicht te willen stoppen in VBC verband, dit is gelukkig na een goed 
gesprek niet doorgegaan. Ook heeft een van de terreinbeheerders in 2019 een eigen visbeleidsplan 
opgesteld. Na verschillende gesprekken is de VBC hier ook bij betrokken. Dit heeft er tevens toe geleid 
dat de twee terreinbeheerders die niet rechtstreeks in het AB zaten, vanaf 2019 als agenda lid 
opgenomen worden. Zodat zij wanneer gewenst aan kunnen schuiven bij de VBC vergadering. Ook zijn 
er in 2019 flinke discussies gevoerd over het nut en de noodzaak van de VBC en over de benamingen 
en rollen van bijvoorbeeld het DB en het AB. Dit heeft waarschijnlijk het gevolg voor 2020 dat de 
benamingen DB en AB zullen gaan veranderen, omdat deze de lading niet geheel (meer) dekken. Naast 
alle strubbelingen en moeilijkheden in 2019 is er ook het een en ander bereikt in 2019. Zo zijn er 
afspraken gemaakt over een nieuwe vormgeving van het visplan voor 2020. Ook de looptijd en de 
invulling van dit visplan zijn geheel op de schop gegaan. Tevens is er een cyclus met een looptijd 
opgesteld voor het visplan, zodat het visplan telkens volgt na het visstandonderzoek vanuit het 
Wetterskip. Een drie jaar durende cyclus. Ook heeft er een verandering plaatsgevonden in de 
bijvangstenregeling, waar de looptijd van deze regelen vastgelegd is voor 3 jaar. Dit is gedaan na een 
gedaan advies aan de hand van de visstand bemonsteringsgegevens van het KRW onderzoek uit 2018. 
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 water en visstandbeheer is gedurende dit jaar 3 keer bij elkaar geweest, het DB van de 
VBC is 5 keer bij elkaar geweest en het AB van de VBC 3 keer. Naast deze reguliere vergaderingen zijn 
er overleggen geweest met overige organisaties zoals Wetterskip Fryslân e.d. 
 

Inventariseren visrechten (stads)wateren (Tamme) 
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.  
 

Inventariseren kansen visvijvers in Fryslân (Tamme) 
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.  
 
Bijvangstenregeling 
In mei 2019 is door de ALV de bijvangstenregeling weer vastgesteld. Ditmaal is de bijvangstenregeling 
vastgesteld voor drie seizoenen te weten, 2019-2020 2020-2021 2021-2022. Voorwaarden die aan de 
regeling gekoppeld zijn bestaan uit: Dobbervisserij valt niet meer onder de bijvangstenregeling en alle 
gevangen snoekbaars aan dobbers moet teruggezet worden in hetzelfde water. Tevens is in 2019 het 
openen van de batch ter sprake geweest. Voor de controle is het van belang dat deze batch tijdig 
geopend wordt. Het openen van de batch wordt hierdoor een bespreekpunt voor 2020. Het verzoek is 
hiervoor gedaan om de batch ruim op tijd te openen, 1,5 uur voor het aanlanden.  Het quotum 
bedraagt 0.7 kg/ha (totaal 10.000 kg) en 7 controles gemiddeld per beroepsvisser. De vormgeving van 
de controles is door personele wijzigingen anders dan voorgaande jaren verlopen. De controles zijn 
uitgevoerd door een door sportvisserij Fryslân ingehuurd bureau. Gedurende 2019 zijn er geen 
overtredingen geconstateerd op de afspraken van de bijvangstenregeling. Tijdens evaluatie over 2019 
is er ter sprake gekomen dat we als SVF de controles in 2020 iets anders willen gaan uitvoeren. Een 
deel zal gedaan worden door Schaaf en het andere deel door onze eigen BOA’s. Sportvisserij Fryslân is 
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te klein om alle controles van het beroep op zich te nemen. Door deze spreiding van de controles is de 
druk verdeeld en kunnen de BOA’s zich grotendeels bezighouden met de controle van sportvissers. 
 
Realisatie Visplan 2019 en vervolg Visplan 2020 

Het visplan 2019 is geactualiseerd en ter toetsing aangeboden aan Wetterskip Fryslân. 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. Voor het nieuwe visplan 2020 zijn, zoals eerder benoemd, nieuwe afspraken gemaakt 
over de inhoudsopgave en looptijd van het document. 

Visuitzet  
In 2019 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. Ook in 2019 hebben weer meerdere verenigingen 
deelgenomen aan deze visuitzet. Deze verenigingen hebben tevens meegefinancierd.  Ook loopt het 
Sportvisserij Op de Kaart traject nog steeds, om zo in een aantal pilotwateren een hogere karper 
bezetting te realiseren.  
 
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 
2019 gecontinueerd. Door het inzetten van een extern bureau is de controle wat anders verlopen dan 
voorgaande jaren, de afgesproken controles zijn gehaald. De controles van de pilot decentraal 
aalbeheer zijn gecombineerd met de controles op de bijvangstenregeling.  
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Jaarverslag Visstandbeheercommissie (VBC) Lauwersmeer 2019 
 
Inleiding 
Het Lauwersmeer is als Rijkswater aangewezen als VBC gebied. Net als alle andere VBC’s is de VBC 

Lauwersmeer samengesteld uit de visrechthebbenden, waterbeheerder en terreinbeheerder. In het 

Lauwersmeer zijn de visrechten verdeeld verhuurd. De rechten op de schubvis liggen gezamenlijk bij 

Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Groningen Drenthe. De aalvisrechten liggen bij de beroepsvissers 

Keuter en Bouma. Dit jaarverslag geeft de gebeurtenissen en de activiteiten van de VBC Lauwersmeer 

over 2019 weer. 

 

De VBC Lauwersmeer bestond in 2019 uit: 

Voorzitter:   Herman Dirks 

Secretaris:   Jarno Veldhuizen 

Sportvisserij:   Albert Jan Scheper (Sportvisserij Groningen Drenthe) 

Sportvisserij:   Jan Grijpstra/Harrie Holtman/Rick van der Sluis (Sportvisserij Fryslân) 

Sportvisserij: Rolf Haseloop/Harald Bremmer (Sportvisserij Groningen Drenthe) 

Beroepsvisserij:   Klaas Bouma  

Beroepsvisserij:   Jelte Bouma  

Beroepsvisserij:   Anja Keuter  

Waterbeheerder:  Edwin van der Pouw Kraan (Waterschap Noorderzijlvest) 

Terreinbeheerder:  Jasper Schut (Staatsbosbeheer) 

 
Gebeurtenissen in 2019 
Dit was een bewogen jaar voor de VBC Lauwersmeer. Zoals in het hierboven staande overzicht te zien 
is, hebben er verschillende veranderingen plaatsgevonden in de vertegenwoordiging namens de 
sportvisserij. Gedurende het jaar 2019 is de VBC drie maal bij elkaar geweest om diverse onderwerpen 
te bespreken, waaronder vismigratie, relatie tussen sportvisserij en beroepsvisserij, handhaving, 
Vissen voor Verbinding (zeeforelproject Lauwersmeer). Tijdens de laatste vergadering van 2019 heeft 
voorzitter Herman Dirks aangegeven dat 2020 zijn laatste jaar zal zijn als voorzitter van de VBC 
Lauwersmeer. 
 
Activiteiten VBC Lauwersmeer 
Huurovereenkomsten 
Het traject omtrent de verhuur van de visrechten is afgerond en er zijn inmiddels nieuwe contracten 
voor wat betreft het visrecht op schubvis en op aal met zowel Staatsbosbeheer als het ministerie van 
EZ. De rechthebbenden hebben wederom een overeenkomst voor de duur van 3 jaren. Hierna wordt 
overgegaan op overeenkomsten met de gebruikelijke geldigheidsduur van 6 jaren. Tijdens de 
vergaderingen in 2019 zijn de huurovereenkomsten gedeeld tussen de visserijpartijen, zodat zowel de 
sportvisserij als de beroepsvisserij inzicht hebben in de huurovereenkomsten die de andere partij 
heeft. Dit ter verbetering van de transparantie en de samenwerking.   
 
Vissen voor Verbinding (zeeforelproject Lauwersmeer) 
Het project Vissen voor Verbinding beoogt om de Waddenzee – Lauwersmeer – beken ecologisch 

robuust met elkaar te verbinden. Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen 

de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Het project omvat de maatregelen 

die in het onderstaande plaatje zijn weergegeven. Een initiatief van een brede coalitie van beheerders, 

overheden en natuurbeschermingsorganisaties. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat 

centraal. Maar ook andere vissoorten profiteren, zoals de paling, winde en stekelbaars. Tegelijkertijd 

versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de 
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regionale economie. Verschillende partijen in de VBC zijn direct betrokken bij dit project en de VBC zelf 

blijft graag op de hoogte van de voortgang binnen dit project gezien het belang voor de sport- en 

beroepsvisserij in het Lauwersmeer. 

  
 

Relatie sport- en beroepsvisserij 
De beeldvorming tussen sport- en beroepsvissers is in 2019  verbeterd. Het contact binnen de VBC is 
met name verbeterd en de beeldvorming/communicatie naar buiten zal een aandachtspunt blijven. In 
de samenwerking tussen sportvisserij, beroepsvisserij, Waterschap Noorderzijlvest en 
Staatsbosbeheer zal vanuit zowel vanuit de sportvisserij als vanuit de beroepsvisserij blijvend worden 
ingezet op transparantie in de uitvoering van de visserij. Om in de toekomst de transparantie naar 
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buiten te verbeteren is er in 2019 gewerkt aan een informatieve pagina. Waar informatie over het 
Lauwersmeer en de visserij te vinden zal zijn. Hier wordt in 2020 een vervolg aangegeven. Tevens is er 
in 2019 een whatsappgroep ingesteld met alle VBC leden, zodat de verschillende partijen gemakkelijk 
zaken aan elkaar kunnen melden en vragen. 
 

Controle en handhaving Lauwersmeer 
In 2019 zijn er m.b.t. controle en handhaving veel dingen goed gegaan, zoals de afhandeling en 
samenwerking rond een illegaal aangetroffen staand wand. Wel zijn hier nog verbeteringen mogelijk. 
Zoals afstemming, communicatie en de effectiviteit/hoeveelheid controles. Communicatie blijft een 
vast punt en hier zal meer aan gedaan moeten worden. Er zal gecommuniceerd moeten worden bij 
goede en bij foute zaken. Naast de communicatie zijn het afstemmingen van controles en het 
vergroten van de frequentie van het aantal controles een tweetal verbeterpunten. Hier is in 2019 over 
gesproken en dit zal een vervolg krijgen in 2020.  
Op het Lauwersmeer is er in 2019 toezicht en handhaving geweest in algemene zin. Hieronder een kort 
overzicht van uitgeschreven bekeuringen tijdens de controles, 

• Verboden toegang of niet houden voorwaarden eigenaar 6x 

• Visserij, geen schriftelijke toestemming 2x 

• Vissen met levend aas 1x 

• Te snel varen 3x 

• Te jonge stuurman speedboot 2x 

• Geen reddingsvest aan boord snelle motorboot 1x 

• Geen brandblusser aan boord snelle motorboot 1x 

• Varen zonder vaarbewijs 2x 

• Varen zonder gebruik maken dodemanskoord 2x 

• Gebied invaren gesloten verklaring bord A1 2x. 

Er zijn controles uitgevoerd op 10 dagen over het gehele jaar. Ook op Dan van Garnaal en bij ontvangst 

Garnalen Koningin. Daarbij als opvallende zaak: een visser betrapt die met schepnet op garnalen viste 

bij gemaal nieuwe Robbengat, er is een proces-verbaal opgemaakt. Tijdens de 10 controledagen zijn 

43 vissers gecontroleerd. 

 
Actievere rol VBC 

Vanuit Sportvisserij Fryslân ligt het verzoek er om als VBC zelfstandig een actievere rol te pakken. Deze 

wens komt voort uit een door HSV Leeuwarden opgerichte werkgroep Lauwersmeer. Vanuit de 

werkgroep zijn er een aantal vragen gesteld, welke d.m.v. een communicatieve pagina aan de voorkant 

beantwoord kunnen worden. Na het wisselende jaar 2019 is er voor 2020 de wens tot meer 

samenwerking tussen de verschillende partijen. De sportvisserij heeft hier reeds de eerste stap in gezet 

en een afspraak gepland in begin 2020 tussen de beide sportvisserijfederaties. Om zo de samenwerking 

en de activiteit binnen de VBC te kunnen vergroten. Ook is er eind 2019 een gezamenlijke app-groep 

‘VBC Lauwersmeer’ opgericht met hierin alle VBC partijen. Via deze app-groep kan er sneller 

gecommuniceerd worden. 
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Jaarverslag Wedstrijd Commissie 2019 
 
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 2019 bestond de commissie uit zes personen. 
Portefeuillehouder: Gooitzen Hager 
Commissieleden: 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 
 
Mei  
 
FK Senioren 11 mei 2019 

Ruim 85 sportvissers op een rij in zonnig weer met een fris briesje in de rug. Sterk geconcentreerd 
met een 13 meter lange hengel, vissend vanaf hun plateau op de vissteigers aan de Hooivaart. 
Turend naar hun ranke dobber om elk moment de winnende vis aan de haak te kunnen slaan. 
Dit was het beeld tijdens de Friese Kampioenschappen wedstrijdvissen langs de Hooivaart bij de 
Deelen. Na de 4 uur durende wedstrijd wist Anne Dirk van Assen uit Berltsum en vissend voor 
‘Hengelsportvereniging de Deinende Dobber, St Anna’ ruim 26 kg vis te vangen en is daarmee Fries 
kampioen 2019. Henk is een vaste deelnemer aan de vele sportviswedstrijden in de provincie, enkele 
jaren terug was hij ook reeds Fries Kampioen maar dan bij de Feedervisserij. 
Als 2e eindigde Jeroen de Boer van HSV de Oanslach uit Harkema met een gewicht van 21,5 kg. 
Freerk van Duinen van Ons Genoegen Makkum lag beslag op de derde plaats met bijna 14 kg.  
In totaal wisten de 85 sportvissers ruim 420 kg tijdelijk uit het water te betrekken. 
Na afloop van de wedstrijd werden de prijswinnaars gehuldigd in café de Streek te Tjalleberd en 
ontving Anne Dirk het Kampionsbord. De eerste 21 deelnemers uit de uitslag hebben zich tevens 
geplaats voor het Nederlands kampioenschap op 31 augustus op de steigers in het PM Kanaal bij 
Kootstertille.  

 
 
 
 
 
 
 
De kampioenen: vlnr Arjen Klontje (4), 
Jeroen de Boer (3), Anne Dirk van Assen (1 
FriesKampioen), Freerk van Duinen (3), 
Meindert de Boer (5). 
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Juni 
 
1 juni  
 
FK Junioren 
Het was een fantastische visdag zowel wat het weer betreft als de vangsten én de sfeer op de Friese 
Kampioenschappen Junioren in de Workumer Trekvaart tussen Tsjerkwerd en Parregea. 
Alle 20 deelnemers hebben vis gevangen en na afloop waren alle sportvissers en begeleiding zeer 
tevreden over de prachtige visdag. 
‘s Ochtends om 8 uur werd er gestart vanuit Hotel de Groene Weide in Bolsward. 
Nadat eenieder zijn/haar plek had ingericht werd er vanaf 10 uur gevist. 
Tot aan 14 uur is er zeer enthousiast gevist en is er in totaal bijna 74 kg vis gevangen. 
 
Uiteindelijk was Niels de Groot uit Drachten (lid van HSV de Rietvoorn, Kootstertille), evenals in 2017, 
de meest 'betûfte' sportvisser in cat. t/m 15 jaar met 7280 gram vis. Hij bleef daarbij Tygo Moes van 
HSV de Rietvoorn, Oldeberkoop met  4360 gram ruim voor. 
 
In de U20 klasse was Christiaan Dijkstra van HSV de Rietvoorn Kootstertille met een totaalgewicht 
van 7540 gr de Fries Kampioen. Gevolgd door Iwan Praamstra eveneens van de Rietvoorn met 4990 
gram. 
 
Bij ‘de oudste jeugd’ tm 25 jaar was het Adriaan de Boer van HSV de Voorn Harlingen met 14160 
gram die Pascal Duardy van HSV de Snoek Wolvega met 7600 gram voor bleef.  
 
Alle drie kampioenen kregen een prachtige Kampioensbord uitgereikt door de wedstrijdleider Klaas 
Mozes van Sportvisserij Fryslân. 
Daarnaast ontvingen alle deelnemers een leuk gevulde tas en een heerlijke bak patat. 
 
Naast de titel en het eremetaal, hebben de beste individuele deelnemers zich voor het Nederlands 
Kampioenschap Junioren geplaatst op Zondag 15 september Noord Hollands Kanaal (Graftdijk). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Winnaars van de 
categorie U15 vlnr: Tygo 
Moes, kampioen Niels de 
Groot, Storm Koppers 
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De Winnaars van 
Categorie U20 vlnr: 
Iwan Praamstra, 
kampioen Christiaan 
Dijkstra, Ruben Elsinga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Winnaars van 
Categorie U25 vlnr: 
Pascal Duardy, 
kampioen Adriaan de 
Boer, Daan vd Wal. 
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FK Teams 
 
08 juni 2019 

Maar liefst 13 teams streden om het Friese Kampioenschap vanaf de steigers in de Helomavaart nabij 
Munnikeburen. Geteisterd door een harde wind en zo nu en dan een pittige bui probeerden de 65 
deelnemers toch hun visje te vangen. 
Volgens verwachting werd Team Sensas 18 (HSV de Rietvoorn Kootstertille) met een groot 
puntenverschil Fries Kampioen. 
De onderlinge verschillen tussen enkele Teams waren zeer gering, met name tussen de tweede en 
derde plek. 
Beide teams hadden hetzelfde aantal punten (23) echter de vijf zeer ‘betoefte’ sportvissers van de 
Grondel 1 (HSV de Oanslach Harkema) hadden 4 kg meer vis gevangen en zijn derhalve als 2e 
geëindigd waarmee Team Westergeest genoegen moest nemen met de 3e plek. 
 
Met dik 18 kg/26 pnt ( ruim 1 kg meer dan de Fries Kampioen) eindigde het team uit Makkinga (de 
Tjonger) op de 4e plek. 
Het 1e team van HSV de Rietvoorn, Kootstertille, behaalde de vijfde plaats met 28 punten. 
In totaal wisten de 65 deelnemers bijna 143 kg vis te vangen. 

 
Op de foto ziet u de 
winnaars 1 tm 3:  
links de Grondel 1,  
midden Fries Kampioen 
Sensas 18,  
rechts Westergeest. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast het Fries Kampioens 
Team van 'Sensas 18'  op de 
foto: vlnr; Meindert de Boer, Jan 
Grijpstra, Arnoud Verver, Patrick 
Honderd en Willem Raven. 
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FK Feeder 
 
29 juni 2019 

Zaterdag, 29 juni, vond het Friese Kampioenschap feedervissen plaats op het bekende 
wedstrijdtraject PM Kanaal Blauforlaet/Reahel. Tijdens de wedstrijd werd er door de 91 deelnemers, 
onder tropische omstandigheden, in totaal ruim 252 kg vis gevangen. 
De Fries Kampioen, Piet Alberts van Hengelsportvereniging Opsterland, had daarvan 9790 kg in zijn 
net. 
Hij kreeg het Kampioensbord uitgereikt van Gooitzen Hager wedstrijdleider namens Sportvisserij 
Fryslân.    
 
Het was, naast een verhitte, tevens een spannende strijd want de nummer 2, Johan Koning van HSV 
de Oanslach, Harkema, had slechts 720 gram minder gevangen. De nummer 3 Roelf vd Molen 
eveneens van HSV de Oanslach had bijna 8 kg gevangen. 
Tevens vakwinnaars en daarmee respectievelijk 4 en 5; Esbjorn Blauw (7040kg/HSV de Rietvoorn, 
Kootstertille) en Sake vd Meer (4450 kg/HSV de Rietvoorn) maakten de top 5 compleet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
De kampioenen: vlnr Esbjorn Blauw (4) 
Johan Koning (2), Fries Kampioen Piet 
Alberts, Roelf vd Molen (3), Sake vd meer 
(5)  
 
 

De eerste 23 van het FK kwalificeren zich voor het Nederlands Kampioenschap op zondag 1 
september eveneens in het PM Kanaal op hetzelfde traject 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet Alberts krijgt het kampioensbord 
uitgereikt door de wedstrijdleider Gooitzen 
Hager. 
 

 
Dit was Gooitzen zijn laatste wedstrijd in deze rol. Gooitzen was de laatste jaren de drijvende kracht 
achter de wedstrijden van Sportvisserij Fryslan en heeft de Friese wedstrijdvisserij organisatorisch 
naar een hoger niveau gebracht. Hij verdient daarvoor veel respect en waardering.  
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Sake vd meer Bokaal 
 
18 juni 2019 
  

De 2e wedstrijd om de Sake van der Meer Bokaal is op dinsdag 18 juni gevist door de categorie 55+ 
vanaf de oevers van het Prinses Margrietkanaal nabij Spannenburg. Er is deze dag goed gevangen 
door de 44 mannen. In totaal een dikke 111 kg. 
De dagwinnaar was Jan Jacob de Vries van HSV Voorwaarts, Drachten met 6410 gr vis. Menno 
Hoogsteen van de Rietvoorn Kootstertille (5880 gr) was 2e en derde was Jan vd Weide (5100gr) van 
HSV de Snoek uit Wolvega. 
 
Aangezien Jan vd Weide deze wedstrijd als 1e is geëindigd in zijn vak en ook in de eerste wedstrijd als 
1e was geëindigd is hij overall kampioen geworden met totaal 16580 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 Harm Bekkema (de 
Rietvoorn Kootstertille), in de 1e wedstrijd 1 pnt en 2e wedstrijd 2 pnt. Namens dezelfde HSV 
eindigde als 3e Menno Hoogsteen met (4+1) 5 punten 

 
 
 
 
 
 
 
 
De kampioenen 55+; vlnr Harm 
Bekkema (3), Jan vd Weide (1), 
Menno Hoogsteen(2), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oud-voorzitter, erelid van Sv 
Fryslan en tevens de naamgever 
van de SvdM Bokaal; Sake vd Meer 
overhandigt Jan de fraaie 
wisselbokaal. 
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Augustus 
 
De Fryslân Cup 

Het was een pittige strijd op zaterdag 26 augustus, de verschillen waren aan het eind opvallend, 
maar uiteindelijk is het team ‘NW Fryslân’ (een combi van de Deinende Dobber, de Voorn en ons 
Genoegen Makkum) de Fries Kampioen Teamvissen en daarmee de hsv die de Fryslân Cup uitgereikt 
kreeg. 
In totaal hebben er 46 deelnemers aan de finale mee gedaan; 
14 vanuit de combi NoordWest Fryslân, 15 van HSV de Rietvoorn Kootstertille, 10 namens HSV de 
Tjonger, Makkinga en 7 vanuit HSV de Bears Balk. 
Na de loting aan het water is er een goede wedstrijd onder bijna tropische omstandigheden gevist 
aan de Workumer Trekvaart. 
De uitslag werd uiteindelijk bepaald door de 5 sportvissers van iedere hsv met het beste resultaat. 
Het verschil in gewicht van de eerste 5 was bijna 3 kg ten gunste van de Bears; NW Fryslan = 36210 gr 
& de Bears 39100 gram. Maar door de verdeling over de vakken kwam toch NW Fryslân als winnaar 
uit de bus met 12 pntn en de Bears met 16 pntn. 
 
Na afloop van de wedstrijd vertrokken de deelnemers naar 'Slachtehiem' te Lollum waar Gooitzen 
Hager voor de laatste keer als Wedstrijdleider de Fryslân Cup uitreikte aan de teamleider van NW 
Fryslân, Frans Temme (zie foto hieronder). 
Vervolgens was er nog een zeer gezellige en smakelijke nazit in Slachtehiem.  
 
Op zaterdag 26 oktober doen HSV de Bears en NW Fryslân mee aan het NK Teamvissen in de Lage 
vaart te Almere. 
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Alle deelnemers 
na afloop bij 
Slachtehiem  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het 
kampioensteam 
van NoordWest 
Fryslan met de 
Fryslân Cup. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het team van HSV de Bears, 
Balk 
September 
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Open Ned. kampioenschappen 
 
Op 2 september 2019 hebben de Open Nederlandse kampioenschappen Dobbervissen Heren, 
Dobbervissen Dames en Feeder plaats gevonden op het parcours bij Kootstertille en Blauforlaet. 
Zowel de kampioenschappen op zaterdag als zondag zijn naar volle tevredenheid verlopen op het 7 
km lange parcours langs het PM Kanaal dat er prachtig bij lag.  
 
De vangsten op zaterdag waren erg matig en de bij Sportvisserij Fryslân gekwalificeerde deelnemers 
speelden helaas geen rol van betekenis. De beste Friese deelneemster bij de dames was Marrietta 
Ruardy-Mulder met een 8e plek (tot 19 dlnmsters). Jeroen de Boer was bij de heren de beste Fries 
met een 11e plek (tot 120 dlnmrs).  
 
Zondag waren de vangsten bij het feedervissen aanzienlijk beter en de kampioen Johan Weering wist 
in 5 uur tijd maar liefst 21.060 gram te vangen. Rene Seefat was met zijn 9e plek de eerste Fries in de 
uitslag, kort gevolgd door Johan Koning (11) en Henk de Haan (12). Ook hier waren in totaal 120 
deelnemers vanuit het gehele land. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rene Seefat; de beste Fries 
(plek 9) bij het ONK Feeder 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk de Haan ( 12e plek) vangt een 
dikke brasem tijdens het ONK Feeder. 
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Jaarverslag Wedstrijdcoach 2019 

Wedstrijdcoach Klaas Mozes heeft in 2019 een sterk team samengesteld van jeugdige 
wedstrijdvissers. Het Team Fryslân bestaat uit: Susanne en Christiaan Dijkstra, Iwan Praamstra, 
Ruben Elzinga en Seles de Jong (zie foto onderaan de pagina). Dit team deed in 2019 mee aan 
verschillende wedstrijden. Hier volgt een jaarverslag van Teamcoach Klaas. 

Youth Challenge 
Als voorbereiding op de wedstrijden heeft het complete team mee gedaan aan de Youth Challenge 
op 28 april in het Beukerskanaal. In de categorie U15 werd Seles fraai derde en ging met het brons 
naar huis. Ruben werd keurig vierde in de leeftijdscategorie U20 . 
Met de ervaring van deze wedstrijd hebben we een plan van aanpak gemaakt voor de Team 
wedstrijd op zaterdag en zondag 4 & 5 mei eveneens in het Beukerskanaal. Dit plan hebben we 
gezamenlijk de woensdag voor de team competitie op locatie nogmaals met succes uitgetest. 
Vervolgens hebben we tesamen de komende wedstrijddag doorgenomen en de puntjes op de i 
gezet. 

Team wedstrijd 
Als team waren wij dan ook goed voorbereid en vol vertrouwen over de tactiek. 
Het eerste weekend teamcompetitie U20 en dames is op 4 en 5 mei gevist in het Beukerskanaal bij 
Steenwijk. De zaterdag werd door het Fryslân Team afgesloten als dagwinnaar; een geweldig mooie 
prestatie voor dit pas gevormde team. 
Met 11 punten van de eerste dag gingen wij dan ook vol vertrouwen naar de loting voor de tweede 
dag. Op voorhand waren we niet ontevreden met de loting, maar enkele vissers zaten in een heel 
slecht vak en op een gedeelte waar bijna niks werd gevangen. 
Toch werd Christiaan nog heel knap tweede in het vak en werd de schade nog enigszins beperkt qua 
punten voor het team. 
Na het eerste weekend stonden wij als team op een mooie vijfde plaats en was er nog van alles 
mogelijk in september tijdens het tweede weekend in het Noord-Hollands kanaal. 
In het individuele klassement staat Christiaan keurig 4e en Susanne 18e , Iwan op de 24e en Ruben 
op een 33e plaats.. 
 
Nederlands Kampioenschap Junioren 
Op 16 september is Team Fryslân met 12 Friese jeugdvissers en hun begeleiding(ouders) naar het NK 
junioren in het NH kanaal te Oostgraftdijk geweest. 
In de U15 categorie (totaal 32 deelnemers) deden er 4 vissers mee en in de U25 (totaal 19 
deelnemers) deden er 2 Friese heren aan mee. In de U20 (totaal 41 deelnemers)waren er 6 
geselecteerd voor dit NK. Het was een moeilijke visserij voor de jongste jeugd op bepaalde gedeeltes 
van het parcours. Allen hebben hun trukendoos helemaal leeggehaald om een visje te vangen. 
In de U25 waren de vangsten al een stuk beter te noemen; vakwinsten van bv. een 15 kilo en 11 kilo. 
Adriaan en Pascal deden in deze categorie mee, beide heren zaten toevallig in hetzelfde vak. Een vak 
met enkele deelnemers die tot de top in deze categorie behoren. 
In de U20 was het vooral in het C vak te doen deze dag en dan de hogere nummers. Vakwinst kwam 
daar dan ook vandaan met maar liefst 21 kilo. Van de 6 toppers in de U20 had Iwan nog een mooie 
3e plaats in het vak, en hij werd hiermee 9e overall in deze leeftijdscategorie. 
29 september 2019 
 
  

https://www.facebook.com/klaas.mozes?__tn__=CH-R&eid=ARBJJllIhDRe8DLYCajgncIBRaEzQ_XSnxT325HGQwm3kLQjh9Mt1BDOSod87h6CZ4gWzqDYPIFgK7kw&hc_ref=ARROiERLk9V-5WRV8khElidklBtGArx_cp9-mov7xtpBo9iI180NFtblUXR9aUWa8gI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDLrJ1LDBHyufy9lBfiw-uTB_PJg65MYT4Wl8h5R-Q0SWxMY5XaT5wgveGDFXI0ttufKgwRwOcOHsIBjJJaaJYBkDkcc-QM9icunnfgD1VtexMz1gS1jBAfXCZFLv7-LQjPcwrhMVo0cIt9-s1HAp0MRUg7FciJxrEl1SIHXDQvn_S5TNqH5UvUvWQWrZGzW_F_-A4rGNOYNpqmS-kkSy9x804d2FfTeJKP0yVbk7uPPYVbm2aTbSasYghOocfTIxS092XGDGIzPXe8RkH33ORr3n73-1j6TLfy2iJwGNjQnAab0WyMdctyeN0ppFc3zu-lX4Q_R_yeLIQyLGQOjhC0FA
https://www.facebook.com/klaas.mozes/posts/1409295252569650?__xts__%5B0%5D=68.ARDMuwAVMrZ3rJi98_l__GPsb1PWSrA6yLvetYmoQlwMQVd8z1zPb8JX_gTjLmyJ0iPS-Hbi7BGK8BjlfOqbwTWHpA026v1NcyLosxj6w8bGTVjsc-eXFdrWuzF5YIa9e4eO2Xacelbpu9Y9jXyRz6Z_s7DPGhPoyPJ_lpDVukQoO8YPm72iLmFYwMgt95xsTj9cqwTXEknnLGg5OWQ2Qvl6F7iVy_0Zu6I-dOBN1tEFmxCnkoXGiIyYboJYjgIz-j2-ywNBHZApfV2Va5S0UM_c1w0xzwbfVlmR_pGxlmJYk0xJCSPgiKROqKyGEEOrmqFxcRZM6dswiwPmi2Uqb9yDRA&__tn__=H-R
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Topcompetitie Wedstrijd 3&4  

In het weekend van 29 september was het tijd voor wedstrijd 3 en 4 van de TC U20 en dames in het 
NH Kanaal te Purmerend/Ilpendam. 
Na een week eerder op het parcours de Youth Challenge te hebben gevist hadden wij als team een 
goed beeld over de visserij aldaar. De week ervoor samen de laatste voorbereidingen getroffen en 
Team Fryslân was klaar voor het wedstrijd weekend. Er was veel regen en wind tijdens de wedstrijd, 
gelukkig zonder materiaal schade de dag goed doorlopen. 
De tweede dag was er nog meer wind en regen en onder deze omstandigheden was helaas niet een 
wedstrijd met de vaste stok te vissen. 
Wedstrijd 4 is dan ook terecht afgelast en zal op een andere dag worden ingehaald. 
Op 13 oktober werd de laatste vervangende wedstrijd van de Evezet TopTeamcompetitie voor dames 
en jongens U20 gevist aan het Noord Hollandsch Kanaal bij Ilpendam. Deze wedstrijd werd ingehaald 
nadat deze twee weken terug was afgelast door het extreme weer. Dit bleek een goede keuze, want 
het bleek een prachtige visdag. Veel brasem, baars en voorn kon worden aangeboden ter weging, 
wat in mooie vangstgewichten resulteerde.  
Uiteindelijk resulteerde dit in een fantastisch resultaat van Team Fryslan onder leiding van Klaas 

Mozes; tijdens de Evezet Top Team Competitie voor U20 zijn ze derde geworden en dat mag gerust 

een fantastische prestatie heten. 

Op het Sportvisserij Nederland Topsportgala is het Team dan ook gehuldigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto staat het trotse Team Fryslân in prachtige galakleding met een fraai 'Fries accent':  

vlnr Christiaan Dijkstra, Seles de Jong, Ruben Elsinga, coach Klaas Mozes, Iwan Praamstra en  

Suzanne Dijkstra.  
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Jaarverslag 2019 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 2019 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 2019 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 2019 geweest: VIBEG (gesloten 
gebieden voor de visserij), vissen in windmolenparken, wedstrijden, recreatief staand wand visserij, 
pierensteken, meenemen van zeebaars, etc.  

 
Open FK Kust 
In 2019 heeft het FK kustvissen plaatsgevonden. De opkomst was goed, er was wederom duidelijk een 
grote stijging in aantal deelnemers te zien (65 deelnemers). De deelnemers kwamen weer uit het hele 
land; van Ameland tot Zeeland. De reacties op het FK Kust waren erg positief. In 2020 zal wederom 
een open FK Kust worden georganiseerd.  
Selectie Noord 
Op 13 april heeft de Selectiewedstrijd in regio Noord plaats gevonden. In 2019  is de organisatie in 
samenwerking met Sportvisserij Groningen-Drenthe en Sportvisserij Oost Nederland gedaan. De 
eerste 40% uit het klassement heeft deel kunnen nemen aan het NK Kustvissen in Langevelderslag. 
Deze wedstrijd is op 9 november gevist. Beide wedstrijden waren een succes met een goede opkomst. 
Zeer positieve reacties waardoor er besloten is de Selectie Noord in 2020 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 2019 één keer vergaderd. Naast de overleggen over het FK Kust ging het 
over de landelijke ontwikkelingen van zaken rondom de zeevisserij.   
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