
 

  

JAARVERSLAG 2020 
Sportvisserij Fryslân 



Jaarverslag 2020 Sportvisserij Fryslân  1 

Inleiding 

 
 
Uit het voor u liggende Jaarverslag 2020 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.  

In maart 2020 werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze voorzitter Harrie 
Holtman. Harrie was het boegbeeld van onze federatie. Tijdens zijn lange bestuursperiode heeft hij 
zich sterk gemaakt voor het bouwen aan een professionele, toekomst vaste organisatie. Mede 
hierdoor was het voor de medewerkers, bestuursleden en ook de vele vrijwilligers mogelijk om na zijn 
overlijden de werkzaamheden voort te zetten. Wij zijn Harrie zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de 
hengelsport in Friesland en zeker ook breder voor sportvissend Nederland. Zeer vanzelfsprekend is 
Harrie in de ALV van 2020 postuum erelid van Sportvisserij Fryslân geworden. 

Door de uitbraak van de corona-pandemie hebben medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers op 
alternatieve wijze invulling gegeven aan overleggen en afstemmen. Voor praktisch eenieder gold dat 
hij/zij zich vertrouwd moest maken met digitale programma’s om met elkaar in contact te blijven. Dit 
is wonderwel gelukt, voorwaar een groot compliment aan eenieder. Toch zal uit dit jaarverslag blijken 
dat niet alles zonder meer doorgang heeft kunnen vinden. Dit geldt vooral de wedstrijdvisserij, maar 
ook hier is men onder leiding van Jan Grijpstra als wedstrijdcoach creatief en energiek geweest in het 
kijken naar mogelijkheden in plaats van de beperkingen. 

Op het moment van schrijven van dit Jaarverslag (2021) ligt de wereld er heel anders bij dan het jaar 
(2020) 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’, sterk beïnvloed door de aanwezige Corona, dit jaarverslag 2020 te lezen. 
Het zal u dan waarschijnlijk opvallen hoe voorspoedig en positief de sportvisserij in Fryslân er voor 
staat, ondanks de allesoverheersende Cortonamaatregelen. Dit blijkt onder anderen uit het (blijvend) 
groeiend aantal leden (2020 = 39.588 leden), de aanleg van meerdere sportvisvoorzieningen 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 2020 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 en het vertrouwen 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  
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 Jaarverslag 2020 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 de BOA-Coördinator. 
 
Commissieleden 
In 2020 bestond de commissie uit de volgende personen met bijbehorende functie. 
 
Portefeuillehouder:  Harrie Holtman ( < maart),  Obe Veldman (maart >)  
Medewerker:   Tamme Smit   
BOA-coördinator:  Jan Pieter Jongsma 
 
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 2020 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 2020. 
 

2. Activiteiten 
 
In 2020 zijn er twee controleacties georganiseerd vanuit Sportvisserij Fryslân. Normaliter zijn de 
controleprojecten in samenwerking met- en een belangrijke schakel in de samenwerking tussen de 
controleurs en BOA’s van Sportvisserij Fryslân, de Politie en de BOA’s van andere organisaties die 
onderdeel zijn van de toezichtkringen. Vanwege COVID-19 bestonden deze controleacties uit 
kleinschalige acties die intern opgezet zijn met eigen controleurs en BOA’s. Hierdoor is de 
samenwerking tussen controleurs en BOA’s versterkt. De twee acties hebben in augustus en oktober 
plaats gevonden en waren goed voor meer dan 300 gecontroleerde sportvissers. Hiervan waren 29 
sportvissers in overtreding. Deze overtredingen bestonden uit het niet bij zich- of niet in bezit hebben 
van een geldige VISpas, het vissen of voor handen hebben van te veel hengels, een te grote onderlinge 
afstand tussen meerdere hengels of het niet kunnen tonen van de Gezamenlijke Lijst van Viswateren 
of de VISplanner-app.  
 
Inzet visstroperij  
De BOA´s hebben zowel zelfstandig als wel op verzoek en in samenwerking onderzoeken verricht in 
het kader van bestrijding visstroperij. De meldingen die binnen zijn gekomen via het Meldpunt 
visstroperij, zijn doeltreffend opgepakt en waar nodig is contact geweest met de melder.  
 

 

 

 



Jaarverslag 2020 Sportvisserij Fryslân  4 

Controles beroepsvisserij 
Na een jaar de beroepsvisserijcontroles volledig te hebben uitbesteed aan Bureau Schaaf (2019), zijn 
in 2020 de controles voor 50% uitgevoerd door Bureau Schaaf en voor 50% door de beroepsboa’s van 
Sportvisserij Fryslân. Totaal zijn er 97 controles uitgevoerd. Dit waren zowel controles op de 
aanlandingen n.a.v. de aanlandingsmeldingen als wel op het steekproefsgewijs controleren op 
uitvaren/vissen en controles op het water tijdens het vissen. Eveneens werd controle uitgevoerd op 
de lengtematen van de gevangen snoekbaarzen (minimum en maximummaat).  
 
Door de BOA’s en controleur werden er bij twee beroepsvissers onregelmatigheden geconstateerd. 
Eén beroepsvisser was voor de gemelde aanlandtijd reeds thuis. Dit voorval is gerapporteerd aan de 
VBC en de betreffende beroepsvisser heeft namens de sanctiecommissie een officiële waarschuwing 
ontvangen. Een andere beroepsvisser heeft namens de sanctiecommissie een officiële waarschuwing 
ontvangen voor het niet correct aanlanden van de visvangst conform de gemaakte afspraken in de 
bijvangstenregeling. Verder werden er in 2020 geen onvolkomenheden vastgesteld.  
 
Controleboten 
In 2020 is de nieuwe Alumax controleboot in gebruik genomen. Hieraan is de nodige persaandacht 
geschonken (o.a. LC en Omrop Fryslân). Naast het aanschaffen van de nieuwe boot is de boot die 
Sportvisserij Fryslân al in bezit had aangepast zodat de BOA’s en controleurs zonder vaarbewijs ook 
controles uit kunnen voeren vanaf het water. De nieuwe boot heeft een vaste ligplaats gekregen, de 
oude boot wordt conform een planning verspreid door de provincie ingezet. Gedurende 2020 zijn de 
boten in het hoogseizoen (mei t/m september) bijna wekelijks gebruikt.  
 
Opleidingen BOA’s 
Drie van de vier BOA’s van Sportvisserij Fryslân hebben aan de theorie en praktijk Regeling Toets 
Geweldsbeheersing (RTGB) voldaan en zijn gecertificeerd voor 2021.  Voorts hebben vier BOA’s (twee 
vrijwillig, twee beroeps) deelgenomen aan de wettelijke verplichte cursus permanente her- en met 
goed gevolg afgelegd.  
 

3. Resultaten 
 

BOA’s 
Door 5 BOA’s zijn er in 2020 circa 1359 sportvissers gecontroleerd. De BOA’s van Sportvisserij Fryslân 
hebben 46 processen verbaal opgemaakt al dan niet in combinatie met partners uit de toezichtkring. 
De processen-verbaal werden voornamelijk opgemaakt voor het niet in bezit hebben van een 
schriftelijke toestemming, het vissen in een viswater waar het op dat moment niet toegestaan is en 
het vissen met meer hengels dan toegestaan.  Er zijn 74 waarschuwingen gegeven welke Visserijwet 
gerelateerd waren. Daarnaast zijn er 8 waarschuwingen gegeven voor het achter laten van afval en het 
betreden van een verboden gebied.  
 
Controleurs 
Ondanks dat vanwege COVID-19 de sportvisserijcontroleurs vier maanden geen controles hebben 
uitgevoerd, zijn er door 15 controleurs gedurende 2020 1214 sportvissers gecontroleerd. De 
controleurs hebben hun bevindingen geregistreerd in het registratiesysteem voor de controleurs 
(RCS). Van de 1214 gecontroleerde sportvissers voldeden 1030 aan de visserijregels. Dit betekent dat 
er 184 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:  
 



Jaarverslag 2020 Sportvisserij Fryslân  5 

Overtreding      Aantal 
Achterlaten vismateriaal en ander afval   3 
Geen schriftelijke toestemming in bezit (VISpas) 123 
Gesloten tijd aassoorten    11 
In bezit/teveel meenemen/niet toegestane vis  6 
Overige overtredingen     34 
Vissen met levend aas     5 
Vissen met meer hengels dan toegestaan  12 
Vissen zonder nachtvistoestemming   4 
 
Opmerkingen bij bovenstaande overtredingen: 
- Bij de overtreding “geen schriftelijke toestemming in bezit (VISpas)” is het in sommige gevallen dat 
men wel in bezit van een VISpas is maar kan men geen Landelijke Lijst of VISplannerapp tonen. 

- Overige overtredingen, hieronder vallen: het niet op de juiste manier bewaren van levende aasvis 
en het vissen met een kruisnet.  

 
 

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 2020 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 of het niet kunnen tonen van de VISplanner-
app of de Gezamenlijke Lijst van Viswateren.    
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Jaarverslag 2020 Commissie Sportvisserijvoorzieningen 
 
Commissie  

De commissie Sportvisserijvoorzieningen (CSV) is gekoppeld aan de portefeuille 
Sportvisserijvoorzieningen. De commissie is opgebouwd uit een portefeuillehouder, 1 commissielid 
(na 06-2020 geen commissielid) en een medewerker.  

 

Commissieleden 

De commissie Sportvisserijvoorzieningen bestond uit de volgende 3 personen.  

Portefeuillehouder:  Sjors Hempenius 

Medewerker:   Tamme Smit 

Commissieleden:  Harry Lafleur (tot 06-2020) 

   

Doel commissie 

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

De commissie heeft zich gedurende het jaar 2020 voornamelijk ingezet voor het aanleggen van 
vissteigers en trailerhellingen voor zowel de recreatieve- als de wedstrijdvisserij. Onderdeel van deze 
werkzaamheden waren diverse overleggen bij gemeenten, Wetterskip, natuurorganisaties en 
provincie over de aanleg en onderhoud van voorzieningen.   

 

Activiteiten 

Gerealiseerde projecten in 2020 

Vissteigers Marssum 

Nabij de in 2017 aangelegde trailerhelling bij Marssum zijn in samenwerking met 
Hengelsportvereniging de Deinende Dobber en gemeente Waadhoeke drie vissteigers aangelegd. Deze 
vissteigers bieden een goede voorziening om in dit reeds heringerichte gebied te sportvissen.  

Drie vissteigers Headammen  

Aan het toevoerkanaal van het Tjeukemeer naar de jachthaven van Sint Nicolaasga, zijn drie nieuwe 
vissteigers aangelegd. Dit zijn twee ‘kleine’ vissteigers waar maximaal twee personen op kunnen zitten 
en één grote mindervalidevissteiger inclusief verhard aanlooppad. Deze vissteigers zijn aangelegd 
vanuit een samenwerking met Hengelsportvereniging Ons Genoegen St. Nicolaasga, 
Watersportvereniging Sint Nicolaasga, Club van Aanjagers Tsjûkemar en Plaatselijk belang Dunegea.  

Trailerhelling Wommels 

Aan de Bolswardervaart in Wommels is een trailerhelling aangelegd. Deze trailerhelling is in overleg 
met Gemeente Súdwest Fryslân, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân aangelegd en is mogelijk 
gemaakt door financiële bijdragen van Sportvisserij Nederland, hengelsportverenigingen: Ons 
Genoegen Makkum, de Voorn, De Deinende Dobber en Sportvisserij Fryslân.  
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Vissteigers Grou 

In samenwerking met Hengelsportvereniging Idaarderadeel zijn er in de afgesloten wateren van Grou 
4 vissteigers aangelegd. Drie van de vier vissteigers zijn ‘normale’ vissteigers. De vissteiger aan de 
VISparel Troelstrawei, nabij de ouderenwoningen, is geschikt voor mindervaliden gemaakt. Deze 
steigers zijn onderdeel van het project Sportvisserij op de Kaart.  

Mindervalidevissteiger 16 Roeden 

In Sportvisplas de 16 Roeden is een grote mindervalidevissteiger aangelegd. Deze vissteiger die maar 
liefst 8 meter breed is maakt het mogelijk om met een groepje (mindervalide) personen veilig te 
sportvissen. In het voorjaar is er een mooi aantal schub- en spiegelkarper uitgezet die nu voor elke 
sportvisser goed te bevissen zijn. De 16 Roeden wordt nog voorzien van een nieuw informatiebord en 
zal ter nagedachtenis aan oud-voorzitter Harrie Holtman benoemd worden als de Harrie Holtman 
VISparel.  

Vissen voor Verbinding 

Binnen het Vissen voor Verbinding project is Sportvisserij Fryslân trekker van het deelproject 
Verbeteren Sportvisserij Infrastructuur. Binnen dit deelproject wordt aandacht geschonken aan het 
verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden, de informatievoorziening en de 
sportvisserijmogelijkheden op en rondom het Lauwersmeer. Gedurende 2020 is er een plan van 
aanpak opgesteld voor het aanleggen van de voorzieningen en zijn er verschillende 
informatievoorzieningen in het stroomgebied geplaatst. Deze informatievoorzieningen geven de 
huidige sportvisserijvoorzieningen en trailerhellingen aan.  

Sportvisserij op de Kaart 

Binnen dit project zijn de eerste 5 VISparels officieel geopend en in gebruik genomen. Deze vijf 
VISparels liggen in Dokkum, Grou, Leeuwarden en Akkrum. De officiële opening was een erg geslaagde 
bijeenkomst waar de erg veel en mooie media-aandacht aan is geschonken. De opening heeft plaats 
gevonden met een bestuurlijke afvaardiging van Wetterskip Fryslân en Wethouder van gemeente 
Noardeast-Fryslân.  

Harkboot  

In 5 verschillende wateren (Akkrum, Drachten, Grou, Heerenveen) zijn door middel van de inzet van 
de Harkboot onderwaterplanten en riet verwijderd, om zo het sportvissen jaarrond beter mogelijk te 
maken.  

Onderhoud 

In 2020 zijn ook nog een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Hieronder een korte 
weergave van de onderhoudswerkzaamheden die in opdracht van Sportvisserij Fryslân zijn uitgevoerd: 

• Twee keer gemaaid bij de vissteigers 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 
• Houten steigers Kootstertille zijn schoongespoten 
• Houten steigers Kootstertille zijn opgeknapt 
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Opgestarte/lopende projecten – realisatie 2021.  

Visplaatsen Westergeest 

In 2019 is het projectplan positief beoordeeld door gemeente Noardeast-Fryslân. Dit jaar is er een 
opstalrechtcontract opgesteld die ter beoordeling bij de eigenaar van het te gebruiken agrarische 
perceel ligt. Zodra het contract getekend is kunnen de water- en omgevingsvergunning aangevraagd 
worden, na verlening hiervan kan de aanleg van de steigers beginnen.  

Wedstrijdparcours Heerenveen 

Naar verwachting zullen eind 2020 de benodigde vergunningen verleend worden voor het aanleggen 
van 50 visplaatsen aan het Heerenveenskanaal. Deze visplaatsen zullen aangelegd worden d.m.v. een 
constructie van een stelconplaat van 2 x 2 meter op twee palen. Naar verwachting worden de 
visplaatsen in het eerste kwartaal van 2021 geplaatst.  

Koppelkansen Friese IJsselmeerkust  

Aan de Friese IJsselmeerkust liggen kansen om de Sportvisserijmogelijkheden aan het IJsselmeer te 
verbeteren. Sportvisserij Fryslân is in contact met de Provincie Fryslân en een aantal 
hengelsportverenigingen om hier invulling aan te geven.  

 

Vergaderingen 

Er is door de commissie in 2020 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 over onder andere het maken 
van – werk met werk – tijdens herinrichtings- en kadeprojecten.  
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Jaarverslag 2020 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 2020 voornamelijk beziggehouden met het 
organiseren van jeugdevenementen en het geven van Vislessen.   

 

Maart – Informatieve avond met verschillende stands 

Op zaterdag 7 maart 2020 organiseerde de Jeugdraad een informatieve en gezellige avond in 
Jeugdherberg Oer ’t Hout in Grou. De opkomst was groot. Veel kinderen met hun ouders kwamen 
langs. Het was een gezellige avond die bestond uit een paar leerzame presentaties, informatieve 
stands! 

2020 

Op 2 mei stond er een nieuw initiatief van de Jeugdraad op het programma. “Welpjes Vissen” was de 
titel van dit evenement. Het was de bedoeling dat de Jeugdraad met de jonge jeugd gaat vissen om 
hun de “basis” van het vissen te leren. Helaas gooide Corona roet in het eten.  

Ook het Provinciaal sportvisevenement in Leeuwarden waarvan de datum nog niet bekend was kon 
geen doorgang vinden in 2020. Deze dag zou bestaan uit allerlei interessante en leuke activiteiten die 
te maken hebben met alle zoetwatervisserijen.  

Vislessen 2020 
 
In Fryslân hebben we 6 actieve Vismeesters die in het afgelopen jaar ondanks de Corona toch nog 25 
Vislessen hebben kunnen gegeven. 
Hopelijk kunnen we in 2021 weer meer kinderen bereiken, maar dit zal afhankelijk zijn van de Corona 
maatregelen.  

 Fryslân 2016 2017 2018 2019 2020 
Aantal actieve vismeesters 4 4 6 6 6 
Totaal aantal Vislessen 49 45 96 79 22 
Totaal aantal kinderen bij Vislessen 1054 969 2174 1544 472 
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Jaarverslag 2020 Voorlichting & promotie 

 

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 secretaris van Sportvisserij Fryslân, dhr Pieter de Vries, 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 (2x); 
• Beheren en onderhouden van de website, Facebook en andere Soc.Media van Sportvisserij 

Fryslân. 
 

 

Medewerker V&P:   Pyt Achenbach 

Bestuurlijk verantwoordelijk:  Pieter K de Vries 

 

 

Hier volgen enkele ‘publiciteit en voorlichting hoogtepunten’ die Sportvisserij Fryslân heeft geïnitieerd 
in 2020.  

De Nieuwsitems en andere actuele berichten die op onze website www.visseninfriesland.nl zijn 
geplaats geven een goed en (bijna) volledig overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden 
in 2020. 

Derhalve hebben we de links hieronder per maand opgenomen.  

Als u op de link klit, wordt u doorgelinkt naar het Nieuwsitem. 

Als laatste hoofdstuk hebben we alle Nieuwsitems die betrekking hadden op de Coronamaatregelen 
en alle consequenties die deze hadden op de sportvisserij in chronologische volgorde geplaatst.  
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Januari 

21 Januari: https://www.sportvisserij.frl/actueel/13915/sportvisavond-grou.html  

26 januari : https://www.sportvisserij.frl/actueel/13925/efkes-byprate.html  

Februari 
07 februari : https://www.sportvisserij.frl/actueel/13956/sportvisavond-in-workum.html  

Maart 
06 maart : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14001/friese-vis-tv.html  

09 maart: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14008/voorzitter-harrie-holtman-overleden.html  

16 maart: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14029/corona-beperking-sportvisserij.html  

27 maart: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14060/vissen-aan-het-dokkumer-diep.html  

 April 

01 april: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14062/zeeforel-uitzet-in-lauwersmeer.html  

07 april: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14076/vissen-in-het-lauwersmeer.html  

14 april:  https://www.sportvisserij.frl/actueel/14094/artikel-leeuwarder-courant.html   

29 april: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14123/het-visblad-fisk-wetter.html  

30 april: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14129/vissen-in-natuurgebieden.html  

Mei 

14 mei ; https://www.sportvisserij.frl/actueel/14151/brasem-onderzoek.html  

29 mei: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14188/vis-tv-xl-in-fryslan.html  

Juni  

05 juni : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14203/nieuwe-controleboot.html  

Juli 

15 juli: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14263/vis-tv-xl-zeevissen-met-topkok-reitse-
spanninga.html  

20 juli: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14269/nieuwe-trailerhelling-in-wommels.html  

24 juli : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14281/zomerviskaravaan-in-appelscha.html  

27 juli : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14288/nieuwe-vissteigers-sint-nicolaasga.html  
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Augustus 

24 augustus : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14325/controleactie.html  

25 augustus : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14329/jaarlijks-visstandonderzoek-wetterskip-
fryslan.html  

September 

03 september : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14344/officiele-opening-visparels.html  

07 september : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14350/nieuwe-vissteigers-in-grou.html  

18 september ; https://www.sportvisserij.frl/actueel/14383/skjin-wetter-2020.html  

25 september : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14403/algemene-ledenvergadering.html  

Oktober 

12 oktober : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14435/federatieve-controleactie.html  

16 oktober : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14452/rust-voor-vogels-in-winterseizoen.html  

 29 oktober : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14470/officiele-opening-visparels-video.html  

November 

09 november : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14489/nieuwe-mindervalidenvissteiger-
sportvisplas-16-roeden.html  

18 november : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14499/zeeforeluitzet-in-het-lauwersmeer-
video.html  

30 november : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14526/het-visblad-fisk-wetter.html  

December 

03 december : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14531/loodvrij-sportvissen-en-tussenstand-
inruilactie.html  

14 december  https://www.sportvisserij.frl/actueel/14552/fisk24-in-fryslan.html  
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• Corona maatregelen  
 

16 maart : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14029/corona-beperking-sportvisserij.html  

19 maart : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14037/noc-nsf-info-voor-de-sport.html  

24 maart ; https://www.sportvisserij.frl/actueel/14046/update-coronavirus-sportvisserij.html  

26 maart: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14053/geen-aanvullende-maatregelen-t-a-v-
sportvisserij.html  

02 april : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14070/update-coronavirus-sportvisserij.html  

09 april : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14081/dringend-advies-neem-coronamaatregelen-
strikt-in-acht.html  

22 april : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14110/update-coronamaatregelen-sportvisserij.html  

07 mei : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14138/up-date-corona-maatregelen-sportvisserij.html 

13 mei : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14150/sportviswedstrijden.html  

28 mei : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14182/update-28-mei-2020-corona-en-
verenigingsactiviteiten.html  

05 juni : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14201/landelijke-sportviswedstrijden-na-1-sept-alsnog-
van-start.html  

29 juni : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14235/sport-visserij-mag-weer-volledig.html  

29 september : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14410/corona-update-28-sept.html  

14 oktober : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14442/corona-up-date-14-oktober.html  

03 november : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14481/corona-up-date-3-november.html  

18 november : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14502/update-coronamaatregelen-17-
november.html  

09 december : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14550/corona-up-date-9-december.html  

15 december : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14556/corona-up-date-15-december.html  
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Jaarverslag 2020 Visstandbeheerscommissie (VBC) Friese boezem  
 
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 Visstandbeheerscommissie 
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 
 
Commissie Visserij (voorheen DB) van de VBC bestond in 2020 uit: 
 
Voorzitter:   Eelke Boersma 
Secretaris:   Jarno Veldhuizen/Pyt Achenbach (1-10-20) 
Sportvisserij:   Rick van der Sluis 
Beroepsvisserij:   Jon Visser  
 
Het AB van de VBC bestond in 2020 uit: 
 
Voorzitter:   Eelke Boersma 
Secretaris:   Jarno Veldhuizen/ Pyt Achenbach (1-10-20) 
Sportvisserij: Rick van der Sluis bestuurslid Sportvisserij Fryslân 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 2020 uit: 
 
Portefeuillehouder:   Rick vd Sluis 
Beleidsmedewerker:   Jarno Veldhuizen/ Pyt Achenbach (1-10-20) 
Commissieleden:   Piet Riemersma 
    Wijtze Tjoelker    
Sportvisserij Nederland: Jan Kamman 
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2020 
 
Door de corona omstandigheden moest er worden afgeweken van de oorspronkelijk geplande 
vergaderingen en hebben de vergaderingen alle digitaal plaatsgevonden. 
Ook dit jaar was er wederom een overdracht van het secretariaat.  
Doordat Jarno Veldhuizen een vaste functie kreeg bij Sportvisserij Oost Nederland heeft Pyt per 1 
oktober het secretariaat overgenomen.  
Per 2020 is de benamingen DB en AB verandert. Er is besloten om het Dagelijks Bestuur voortaan 
‘Commissie Visserij’ te noemen, Hierin nemen de onafhankelijk voorzitter en een afgevaardigde van 
Sportvisserij Fryslân en de Beroepsvisserij zitting.  
Tevens is er ondersteuning door de secretaris.  
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 2 keer bij elkaar geweest, het AB van de 
VBC is 3 keer bij elkaar geweest en de Commissie Visserij van de VBC 8 keer, waaronder 2 keer als 
Sanctiecommissie  
Naast deze reguliere vergaderingen zijn er contacten geweest met overige organisaties zoals 
Wetterskip Fryslân e.d.  
 
Bijvangstenregeling 
De bijvangstenregeling is vastgesteld voor drie seizoenen te weten, 2019-2020 2020-2021 2021-
2022.  
Het quotum bedraagt 0.7 kg/ha (totaal 10.000 kg) en 7 controles gemiddeld per beroepsvisser.  
De invulling van de controles is door personele wijzigingen anders dan voorgaande jaren verlopen. 
De controles zijn uitgevoerd door het door sportvisserij Fryslân ingehuurd bureau Schaaf.  
Gedurende 2020 zijn er 2 overtredingen geconstateerd op de afspraken van de bijvangstenregeling. 
Nadat de sanctiecommissie zitting heeft gehad zijn de overtredingen bestraft met een officiële 
waarschuwing. Tijdens evaluatie over 2020 is er ter sprake gekomen dat Sv Frl de controles in 2021 
anders gaan uitvoeren, met name ingevuld door onze eigen BOA’s.  
 
Realisatie Visplan en vervolg Visplan 2020 

Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe vormgeving van het Visplan voor 2020. Hoofdstuk 1 & 2 
zijn vastgesteld in de loop van het jaar.  
De voorbereidingen voor de invullingen van de rest van het Visplan liepen de nodige vertraging op, 
echter zijn zodanig gevorderd dat de verwachting is dat het Visplan half 2021 afgerond is.  
Het zal een ‘levend document’ zijn met Factsheets waarin de uitvoering wordt vastgelegd. 
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Visuitzet  
Door de corona omstandigheden is de uitzet in het kader van het ‘spiegelkarperproject’ geannuleerd. 
Deze uitzet zal opschuiven in de jaarlijkse cyclus. 
Wel zijn er in 8 afgesloten wateren in Friesland schub- en spiegelkarpers uitgezet. Een deel van deze 
wateren valt onder het Sportvisserij op de Kaart project cq de Visparels. 
 
De vissen zijn uitgezet in de volgende wateren: 
- 16 Roeden Heerenveen 
- Spoorput Akkrum 
- Nijdjip Grou 
- Vijver aan Troelstrawei Grou 
- Vijvers Nijlân Leeuwarden 
- Camminghaburen Leeuwarden 
- Tolhuispark Dokkum 
- Vijver in Sint Nicolaasga 
 
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 2020 gecontinueerd. Door het inzetten van een extern bureau is de controle 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. Tijdens de evaluatie 
hebben alle betrokken partijen een positief eindoordeel gegeven. 
 

Visstand onderzoek Wetterskip Fryslân 

Dit jaar werden van half augustus tot half oktober zo'n tien wateren onderzocht, waaronder de 
Lauwers, het Koningsdiep, de Linde en Noordwoldervaart en de Deelen. 

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.  
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. 
De bemonstering wordt uitgevoerd met de zegen en met behulp van elektroapparatuur en vindt 
overdag plaats. 
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Jaarverslag 2020 Visstandbeheerscommissie (VBC) Lauwersmeer  
 
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 2020 weer. 
 
De VBC Lauwersmeer bestond in 2020 uit: 
Voorzitter:   Herman Dirks 
Secretaris:   Jarno Veldhuizen/ Pyt Achenbach (per 1-10-20) 
Sportvisserij:   Albert Jan Scheper (Sportvisserij Groningen Drenthe) 
Sportvisserij:   Rick van der Sluis (Sportvisserij Fryslân) 
Sportvisserij: 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) 
 
2020 
 
Door de corona omstandigheden moest er worden afgeweken van de oorspronkelijk geplande 
vergaderingen en hebben de 3 vergaderingen alle digitaal plaatsgevonden. 
Ook dit jaar was er wederom een overdracht van het secretariaat. Doordat Jarno Veldhuizen een 
vaste functie kreeg bij Sportvisserij Oost Nederland heeft Pyt per 1 oktober het secretariaat 
overgenomen tot aan de secretariaat overdracht aan Sportvisserij Groningen Drenthe per 1-1-21 
Gedurende het jaar 2020 is de VBC driemaal bij elkaar geweest om diverse onderwerpen te 
bespreken, waaronder vismigratie, relatie tussen sportvisserij en beroepsvisserij, handhaving, Vissen 
voor Verbinding (zeeforelproject Lauwersmeer).  
De laatste vergadering van 2020 was voor Herman Dirks zijn laatste als voorzitter van de VBC 
Lauwersmeer. Tijdens deze vergadering wordt tevens een opvolger gekozen met ingang van 2021 
in de persoon van  mvr. Carla Alma. 
 
Vissen voor Verbinding 
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. 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 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. 
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Communicatie 
De beeldvorming/communicatie naar buiten zal een aandachtspunt blijven. Om in de toekomst de 
transparantie naar buiten te verbeteren is er in 2020 gewerkt aan een informatieve pagina. Waar 
informatie over het Lauwersmeer en de visserij te vinden zal zijn. Hiervoor is een eerste opzet 
gemaakt op; https://www.sportvisserij.frl/vbc/vbc-lauwersmeer/  
 
Tevens is er in een WhatsAppgroep ingesteld met alle VBC leden, zodat de verschillende partijen 
gemakkelijk zaken aan elkaar kunnen melden en vragen. 
 
Controle en handhaving  
Naar aanleiding van een controle, uitgevoerd door de Boa’s van Sportvisserij Fryslân, tijdens de 
aanlanding van de firma Keuter zijn de volgende afspraken gemaakt: 

1. De besturen van Sportvisserij Fryslân en Groningen/Drenthe maken een voorstel voor een 
gezamenlijk ‘handhavingsaanpak’ voor de 3 provincies en het Lauwersmeer.  

2. In de tussentijd blijven de controles plaatsvinden door de daartoe bevoegde instanties.  
3. Tevens zal er een verzoek komen vanuit de sportvisserij aan Staatsbosbeheer om een meer 

actievere rol op zich te nemen in de controles op het Lauwersmeer.  
 
Werkgroep Lauwersmeer 
De sportvisserij heeft de eerste stap gezet om de onderlinge samenwerking te verbeteren en heeft 
een afspraak georganiseerd in begin 2020 tussen de beide sportvisserijfederaties. Om zo de 
samenwerking en de activiteit binnen de VBC te kunnen vergroten.  
Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij Groningen Drenthe willen sportvisserijzaken meer gestructureerd 
en krachtiger inbrengen in de VBC. Daarom hebben zij, mede op initiatief van HSV Leeuwarden, een 
werkgroep opgericht bestaande uit sportvissers uit beide federaties die betrokken zijn bij het 
Lauwersmeer. Zij zijn zo geselecteerd dat alle vormen van sportvisserij op diverse vissoorten 
vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep brengt verslag uit aan de beide federaties. De federatieve 
VBC-leden stemmen vervolgens onderling af welke zaken of standpunten in de VBC worden ingebracht 
en koppelen dit terug aan de werkgroep. Denk aan: visserijregels, bescherming paai- en 
opgroeigebieden diverse vissoorten, handhaving, gewenste voorzieningen etc. Er heeft in 2020 een 
kennismaking bijeenkomst (via Teams) plaatsgevonden waarin de intentie is uitgesproken om 
regelmatig bijeen te komen. 
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Jaarverslag 2020 WedstrijdCommissie  
 
Opbouw van Commissie 
De Wedstrijdcommissie bestaat uit een portefeuillehouder (lid van het AB Sportvisserij Fryslân), een 
beleidsmedewerker van het kantoor en een aantal commissieleden. 
 
Commissieleden 
Bij de start van het seizoen 2020 bestond de commissie uit zes personen. 
Portefeuillehouder:    Jan Grijpstra 
Commissievoorzitter/wedstrijdleider:  Rene Seefat 
Wedstrijdorganisatie;    Hans Vijgeboom 
Commissieleden:    Henk Postema, Jan van der Werf en Peter Bodenstaff   
Beleidsmedewerker:    Pyt Achenbach 
 
Door verschuiving van werkzaamheden is de rol van de beleids- cq kantoormedewerker geringer 
geworden. Derhalve is Hans Vijgeboom gevraagd extra werkzaamheden te verrichten in de 
organisatie van de Friese Kampioenschappen. 
 
Hoofddoel commissie 
Het promoten en stimuleren van de wedstrijdvisserij en het organiseren van de Friese 
Kampioenschappen. 
 
Activiteiten 
 
Begin januari had de Wedstrijdcommissie het complete Wedstrijdprogramma voor Sportvisserij 
Fryslân reeds vastgesteld: zie bericht op 3 januari 
https://www.sportvisserij.frl/actueel/13888/wedstrijdagenda-2020.html  
Op 16 maart werden vervolgens de Corona maatregelen getroffen w.o: 
 
Sportvisserij Fryslân adviseert de Hengelsportverenigingen en sportvissers om zich strikt te houden 
aan de oproep, géén activiteiten tot en met 6 april a.s. 
Sportvisserij Fryslân vraagt alle aangesloten hengelsportverenigingen om tijdelijk de 
verenigingsdeuren te sluiten en last tijdelijk alle evenementen af, in ieder geval tot en met 6 april a.s. 
Dus niet alleen wedstrijden, maar ook trainingen, vergaderingen, cursussen, etc. 
Zie bericht: https://www.sportvisserij.frl/actueel/archief/2020/3/  
 
Vanaf dat moment hebben er het gehele jaar 2020 geen wedstrijden en activiteiten plaats gevonden 
die georganiseerd werden door Sportvisserij Fryslân en Nederland.  
Tussendoor zijn er regelmatig ‘updates’ over de coronamaatregelen, echter deze geven nimmer de 
ruimte om vanuit Sv Fryslân wedstrijden te organiseren en/of toe te staan. 
 
Wel ontstaan er door tijdelijke versoepeling mogelijkheden om in de zomer activiteiten te 
organiseren voor de jeugdige sportvissers. Zie bericht: 
https://www.sportvisserij.frl/actueel/14182/update-28-mei-2020-corona-en-
verenigingsactiviteiten.html  
 
Deze activiteiten zijn alle georganiseerd onder leiding van onze Wedstrijdcoach Jan Grijpstra. 
Hij heeft hierover het verslag gemaakt op de volgende pagina. 
Na deze zomer verslechterde de situatie wederom en was er ook voor de ‘wedstrijdvisserij’ een 
volkomen ‘lockdown’. 
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 Wedstrijdcoach 2020 - Team Fryslân 
 
2020 was voor federatief wedstrijdcoach Jan Grijpstra het eerste jaar als coach. 
Het was een raar jaar door de coronabeperkingen in de samenleving en op de wedstrijdvisserij in het 
bijzonder. 
Tot en met juni was het niet toegestaan om fysiek met de jeugd aan de waterkant te trainen. 
Om die reden heeft de wedstrijdcoach de jeugd op pad gestuurd met specifieke materialen en 
trainingsopdrachten.  
Op die manier kon het team wennen aan de materialen, opdrachten uitvoeren en uiteraard ook 
gewoon lekker vissen. 
Eind juni, juli en augustus mocht er weer gezamenlijk getraind worden. In die periode hebben er acht 
trainingsdagen plaatsgevonden. 
In september ging het wedstrijdseizoen even open voordat dat halverwege oktober weer sloot. 
In die periode zijn er met het team vijf wedstrijden gevist en hebben er daarnaast ook nog vijf 
trainingsdagen plaatsgevonden. 
De ‘lockdown’ heeft gezorgd voor een vroege winterstop. 
In oktober, november en december stonden nog een aantal trainingen gepland met de matchhengel. 
Deze zijn doorgeschoven naar 2021. 
 
Ondanks de beperkingen was het een redelijk succesvol maar zéér leerzaam en gezellig visjaar! 
 
Op naar 2021! 
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Jaarverslag 2020 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 2020 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 2020 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 2020 geweest: VIBEG (gesloten 
gebieden voor de visserij), vissen in windmolenparken, wedstrijden, recreatief staand wand visserij, 
pierensteken, meenemen van zeebaars, etc.  

 
Selectie Noord 
Op 23 mei stond de Noordelijke Selectiewedstrijd Kustvissen gepland. De wedstrijd werd 
georganiseerd in samenwerking met Sportvisserij Groningen Drenthe en Sportvisserij Oost Nederland. 
Vanwege  de COVID-19 maatregelen was het helaas niet toegestaan om de wedstrijd door te laten 
gaan. Met de selectiewedstrijd vissen de deelnemers voor een deelnameplaats in het Nederlands 
Kampioenschap Kustvissen.  
 
Open FK Kust 
Op 24 oktober stond het Frysk Kampioenschap Kustvissen gepland. Er hadden zich weer een groot 
aantal sportvissers opgegeven. Helaas kon ook deze wedstrijd vanwege de aangescherpte COVID-19 
maatregelen niet doorgaan.  
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.   
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Vergaderingen 
Er is door de commissie in 2020 één keer vergaderd. Naast de overleggen over het FK Kust ging het 
over de landelijke ontwikkelingen van zaken rondom de zeevisserij.   
Promotie zeevisserij 
In aflevering 6 van VIS TV XL op RTL7 ging Tamme samen met topkok Reitse Spanninga te zeevissen 
langs de Friese zeedijk. In deze aflevering werd de gevangen vis heerlijk door Reitse bereid en vertelde 
Tamme over de zeevisserij langs de Friese zeedijk en over de wet- en regelgeving binnen het 
meenemen en het bereiden van vis langs de waterkant. Hiermee werd de zeevisserij aan de Friese kust 
goed gepromoot.  
 
Visverbod zeehaven Harlingen 
De gemeente Harlingen besloot in 2020 om de geldende havenverordening aan te scherpen met een 
volledig sportvisverbod omdat er overlast ondervonden werd. Hierop hebben er een aantal 
gesprekken plaatsgevonden met de Port of Harlingen met als resultaat een concept-ontheffingsbesluit 
die ter goedkeuring voorgelegd is aan de gemeente Harlingen. In dit ontheffingsbesluit staan 
ontheffingslocaties en voorwaarden waar sportvissen zal worden toegestaan.  
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