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 Jaarverslag 2021 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 2021 bestond de commissie uit de volgende personen met bijbehorende functie. 

 

Portefeuillehouder:  Obe Veldman  

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 2021 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 2021. 

 

2. Activiteiten 

In 2021 zijn er drie controleacties georganiseerd vanuit Sportvisserij Fryslân. De controleacties 
bestonden uit kleinschalige acties die intern opgezet zijn met eigen controleurs en BOA’s. Hierdoor is 
de samenwerking tussen controleurs en BOA’s versterkt.  

 

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.  
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Verlengen Categoriale Beschikking 

De categoriale beschikking is in 2021 verlengd. Hierbij hebben we het gebruik van de wapenstok 
ingeleverd. Het gebruik van de handboeien blijft behouden.  

Controles beroepsvisserij 

In 2021 zijn de beroepsvisserijcontroles volledig uitgevoerd door beroepsboa’s van Sportvisserij 
Fryslân. Totaal zijn er 96 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 werd controle uitgevoerd op de 
lengtematen van de gevangen snoekbaarzen (minimum- en maximummaat).  

Door de BOA’s werd er bij één beroepsvisser een overtreding geconstateerd. Dit voorval is 
gerapporteerd en de betreffende beroepsvisser heeft namens de sanctiecommissie een sanctie 
opgelegd gekregen. Verder werden er in 2021 geen onvolkomenheden vastgesteld.  

Controleboten 

In 2021 zijn de twee controleboten 16 keer uitgevaren. De Alumax voer uit vanuit de vaste ligplaats. 
De Tomasco is verspreid door de provincie ingezet.  

Opleidingen BOA’s 

In verband met corona zijn er geen opleidingen gevolgd door de BOA’s. De BOA’s hebben vanuit de 
andere BOA werkgever de PHB gevolgd waardoor zij hun  BOA-certificering kunnen behouden. De 
RTGB is in 2021 niet gevolgd waardoor de BOA’s met ingang van 2022 niet bevoegd zijn 
geweldsmiddelen toe te passen. Begin 2022 wordt gekeken naar op wat voor termijn er IBT-
trainingen gepland kunnen worden.  

3. Resultaten 

BOA’s 

Door 5 BOA’s zijn er in 2021 circa 1067 sportvissers gecontroleerd. De BOA’s van Sportvisserij Fryslân 
hebben 12 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. Eén proces verbaal is opgemaakt vanuit de Waterwet 
en één proces verbaal Wet Dieren voor het vissen met levend aas. Er zijn 16 waarschuwingen 
gegeven welke Visserijwet gerelateerd waren.  

Controleurs 

In 2021 zijn er door 20 controleurs 1204 sportvissers gecontroleerd. De controleurs hebben hun 
bevindingen geregistreerd in het registratiesysteem voor de controleurs (RCS). Van de 1204 
gecontroleerde sportvissers voldeden 1116 aan de visserijregels. Dit betekent dat er 88 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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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 7% 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. 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 2021 Commissie Sportvisserijvoorzieningen 
 
Commissie  

De commissie Sportvisserijvoorzieningen (CSV) is gekoppeld aan de portefeuille 
Sportvisserijvoorzieningen. De commissie is opgebouwd uit een portefeuillehouder, 2 veldwerkers en 
een kantoormedewerker.  

Commissieleden 

De commissie Sportvisserijvoorzieningen bestond uit de volgende 3 personen.  

Portefeuillehouder:  Sjors Hempenius 

Kantoormedewerker:  Tamme Smit 

Veldwerkers:  Gerben Hiemstra, Wilco Horlings 

   

Doel commissie 

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

De commissie heeft zich gedurende het jaar 2021 voornamelijk ingezet voor het aanleggen van 
vissteigers voor zowel de recreatieve- als de wedstrijdvisserij en het realiseren van VISparels. 
Onderdeel van deze werkzaamheden waren diverse overleggen bij gemeenten, Wetterskip Fryslân, 
natuurorganisaties en Provincie Fryslân over de aanleg en onderhoud van voorzieningen.   

 

Activiteiten 

Gerealiseerde projecten in 2021 

Vissteiger Dokkum 

In de Jantjeszeepolder van Dokkum is een vissteiger aangelegd. Zodra de gemeente het 
achterliggende pad (in 2022) gaat vernieuwen, wordt er ook een verharding tussen het pad en de 
vissteiger aangebracht, zodat de vissteiger rolstoelvriendelijk is.  

Vissteiger Spoorput 

VISparel Spoorput is voorzien van een fraaie houten vissteiger. Alle werkzaamheden in deze VISparel 
zijn nu afgerond: verwijderen riet, harken waterplanten, uitzet karper, structureel visstekken maaien, 
plaatsen informatiebord.  

Wedstrijdsteigers Heerenveen 

Begin 2021 zijn er aan het Heerenveenskanaal 50 betonplaten visplaatsen aangelegd. Deze worden 
erg veel door wedstrijdvissers maar ook door de recreatieve sportvisser gebruikt.   

Vissteigers VISparel Damwoude 

In VISparel Dr. J. Botkepark in Damwoude zijn twee robuuste vissteigers aangelegd. Tevens is hier 
zeelt en karper uitgezet.  
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Vissteiger VISparel Feanwâlden 

VISparel Feanwâlden is voorzien van een aangepaste visplaats voor de mindervalide sportvissers. 
Tevens is hier zeelt en karper uitgezet.   

Vissteiger Joure 

Aan één van de vijvers aan de Ekers in Joure is een rolstoelvriendelijke mindervalidevissteiger 
aangelegd. Gemeente De Fryske Marren heeft een parkeerstrook direct achter de visplaats 
aangebracht, zodat sportvissers direct achter de steiger kunnen parkeren.  

VISparel Joure 

Eén van de vijvers in wijk Zuiderveld in Joure is aangemerkt als VISparel. De aanwezige 
mindervalidevissteiger is opgeknapt en er worden door de HSV structureel visstekken in de oevers 
gemaaid.  

Vissenbos Nijlân Leeuwarden 

In VISparel Nijlân is een 15 meter lang vissenbos aangelegd i.s.m. Visserijservice Nederland en 
Hengelsportvereniging Leeuwarden. Het realiseren van het vissenbos is een samenwerking tussen 
Sportvisserij Fryslân, Hengelsportvereniging Leeuwarden, Gemeente Leeuwarden en Wetterskip 
Fryslân. 

Vissteiger VISparel Surhuisterveen 

In VISparel Surhuisterveen is een rolstoelvriendelijke mindervalidevissteiger aangelegd. Ook in deze 
VISparel zijn een aantal andere werkzaamheden uitgevoerd als het verwijderen van de waterplanten, 
uitzet van karper en het maaien en snoeien van visstekken.  

Vissteiger en visplaatsen VISparel Hege Wier 

VISparel Hege Wier Berlikum is voorzien van een mindervalidevissteiger, 7 aangepaste visplaatsen en 
tientallen meters walbeschoeiing. Hierdoor is deze vijver weer goed te bevissen. Gemeente 
Waadhoeke heeft een parkeerstrook langs de Sânwei gerealiseerd waardoor sportvissers dichtbij 
deze VISparel kunnen parkeren. Naast deze voorzieningen is er een fraai informatiebord bij deze 
VISparel geplaatst.  

Mindervalidevissteiger Menaam 

In Menaam is een vervallen vissteiger gesloopt en vervangen door een nieuwe, grotere  
mindervalidevissteiger, die ook geschikt is voor rolstoelgebruikers. Deze vissteiger is vernieuwd in 
samenwerking met Hengelsportvereniging De Deinende Dobber en Gemeente Waadhoeke.  

Vissen voor Verbinding 

Binnen Vissen voor Verbinding zijn er 11 visplaatsen rondom het Lauwersmeer aangelegd. Dit betreft 
twee houten vissteigers en 9 betonplaten visplaatsen.  

Vissteigers Oosterwolde 

In VISparel Prandingapark in Oosterwolde zijn drie vissteigers en een rolstoelvriendelijke 
mindervalidevissteiger aangelegd.    
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Visplaatsen Mildam 

Aan de Tjonger ter hoogte van Mildam heeft Provincie Fryslân een walbeschoeiing oever 
heringericht. Omdat er langs deze oever veel gevist werd zijn er in samenspraak met de provincie 10 
vis-/recreatieplaatsen in de stortstenen oever aangebracht. Hierdoor blijft het mogelijk om in dit 
prachtige visgebied een hengeltje uit te gooien. 

Trailerhelling Grote Wielen 

Op verzoek van Sportvisserij Fryslân is in samenspraak met de gemeente Leeuwarden de 
trailerhelling aan de Grote Wielen opgeknapt.  

Harkboot  

In verschillende wateren (Heerenveen, Ter Idzard, Surhuisterveen) zijn door middel van de inzet van 
de Harkboot onderwaterplanten verwijderd, om zo het sportvissen jaarrond beter mogelijk te 
maken.  

Onderhoud 

In 2021 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 
• Vissteigers Hooivaart hebben groot onderhoud gehad 

 

Opgestarte/lopende projecten – realisatie 2022 

Vissteiger Bolsward 

De omgevingsvergunning voor de vissteiger in Bolsward is in 2021 niet verleend omdat deze niet 
binnen het bestemmingsplan viel. Tevens mag er onder boomkruinen niet gebouwd worden. In 2022 
wordt er samen met de HSV en de gemeente gekeken naar een alternatieve locatie.  

15 visplaatsen PM-kanaal Suwald 

In 2021 zijn de benodigde vergunningen verleend voor het aanleggen van 15 visplaatsen aan het PM-
kanaal ter hoogte van Suwald. Begin 2022 worden de vissteigers aangelegd door de WMR.  

VISparel Gorredijk 

Samen met HSV it Stikelbearske uit Wijnjewoude is in 2021 een project gestart om in Gorredijk een 
VISparel te realiseren. De vergunningen zijn aangevraagd en naar verwachting worden de steigers in 
de eerste helft van 2022 aangebracht.  

VISparel Balk  

Samen met HSV de Bears uit Balk is in 2021 een project gestart om in Balk een VISparel te realiseren. 
De vergunningen zijn aangevraagd en naar verwachting worden de steigers in de eerste helft van 
2022 aangebracht.  
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Vissteigers Tjeukermeer 

Samen met stichting de Trije Doarpen wordt er gewerkt aan een project om drie vissteigers te 
realiseren aan het Tjeukermeer bij Echten. Begin 2022 worden deze steigers aangelegd.  

Vissteigers en Trailerhelling Lange Hoek  

Werkgroep Lange Hoek heeft in 2021 een project gestart waar Sportvisserij Fryslân later bij 
betrokken is. Vanuit dit project worden onder andere twee vissteigers en een trailerhelling 
gerealiseerd in waarschijnlijk de eerste helft van 2022.  

Vergaderingen 

Er is door de commissie in 2021 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 2021 Portefeuille Jeugd 

 

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

Portefeuillehouder:  Sybrand de Vries 

Medewerkers:   Albertje Hoff  

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

Door de Coronamaatregelen was het niet mogelijk voor de Jeugdraad om evenementen te 
organiseren. Wel is men een paar keer bij elkaar geweest in de hoop dat er toch iets gedaan kon 
worden, maar helaas werden de maatregelen hierna weer aangescherpt.   

 
Vislessen 2021 
 
In het voorjaar was het niet mogelijk om Vislessen te geven, maar gelukkig is het in mei en juni nog 
gelukt om bij een aantal scholen langs te gaan. 
 
Een aantal van onze actieve Vismeesters hebben met inachtneming van de Corona maatregelen toch 
nog 20 Vislessen kunnen geven waarbij er 474 kinderen bereikt zijn. 
 
Wij gaan er vanuit dat het vanaf 2022 weer mogelijk is meer kinderen te bereiken en dat we geen 
last meer hebben van Corona maatregelen. 

  

 Fryslân 2017 2018 2019 2020 2021 
Aantal actieve vismeesters 4 6 6 6 5 
Totaal aantal Vislessen 45 96 79 22 20 
Totaal aantal kinderen bij Vislessen 969 2174 1544 472 474 
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Jaarverslag 2021 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 SocMedia 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 2021  

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 2021.  
Derhalve hebben we de links hieronder per maand opgenomen. Als u op de link klikt, wordt u 
doorgelinkt naar het Nieuwsitem.  
Een speciale vermelding verdient onze Nieuwe Media Commissie bestaande uit Pieter Klaas de Vries 
(secr Sv Frl), Cees Anceaux (HSV Lw), Jeroen v Groeningen (HSV Voorwaarts), Thomas Wending en 
ondersteuning door Tamme & Pyt.  Met name door de nog immer heersende Corona zijn er geen 
concrete activiteiten georganiseerd. Wel is er de nodige tijd gestoken in de voorbereidingen voor het 
Omrop Fryslân programma ‘Byt’. Dit programma zal gerealiseerd worden in 2022 in samenwerking 
met ‘Deltfilm’. 

Tevens is er in het begin van het jaar een ‘Efkes Bijprate’ film gemaakt die als vervanging van de 
nieuwjaar bijeenkomst is verzonden aan alle HSVn en externe relaties.  
De film is mede gemaakt door het goede camerawerk van Rindert Procee.  



Jaarverslag 2021 Sportvisserij Fryslân  11 

Januari 

10 Januari: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14585/voorzitter-obe-op-radio-leo-middelse.html  

22 januari : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14607/update-corona-22-januari-avondklok.html  

 

Februari 

05 februari : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14625/rene-in-de-sa.htmlml  

10 februari : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14631/wintersterfte-zo-kun-je-het-voorkomen.html  

12 februari : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14638/winterbeelden.html  

15 februari : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14640/ijspret-bij-sportvissers-video.html  

17 februari : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14641/nieuwe-viswateren-binnen-gemeente-
noardeast-fryslan.html  

18 februari: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14643/forellen-in-het-lauwersmeer-video.html   

22 februari: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14655/zomer-viskaravaan.html  

Maart 
05 maart : https://www.sportvisserij.frl/actueel/14684/de-kwabaal-ielkwab.html  

23 maart: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14714/vispas-hotspots-tolhuispark.html  

24 maart: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14718/aanleg-visplaatsen-heerenveenskanaal.html  

26 maart: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14727/omrop-fryslan.html  

27 maart; https://www.sportvisserij.frl/actueel/14728/team-fryslan-en-vistv.html  

  

April 

07 april: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14752/visplaatsen-aan-de-zwemmer.html  
07 april: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14753/team-fryslan.html  

19 april: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14774/134-sportvissers-gecontroleerd.html  

20 april: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14775/vissen-voor-verbinding.html  

29 april: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14808/efkes-byprate-2021.html  

30 april: https://www.sportvisserij.frl/actueel/14809/zeehaven-harlingen.html  

Mei 

20 mei ; https://www.sportvisserij.frl/actueel/15852/open-nationale-kampioenschappen.html  

27 mei: https://www.sportvisserij.frl/actueel/15864/www-vissendoejezo-nl-2-0.html   

30 mei: https://www.sportvisserij.frl/actueel/15866/controledagen-fryslan.html  
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Juni  

04juni : https://www.sportvisserij.frl/actueel/15892/team-fryslan-zondag-in-vis-tv-xl.html  

07 juni: https://www.sportvisserij.frl/actueel/15899/ondersteuning-nieuwe-wet-bestuur-en-toezicht-
rechtspersonen-wbtr.html%2009   

09 juni: https://www.sportvisserij.frl/actueel/15908/vissterfte.html    

11 juni: https://www.sportvisserij.frl/actueel/15920/selectiewedstrijden-nk-streetfishing-schrijf-je-
in.html    

22 juni; https://www.sportvisserij.frl/actueel/15957/versterking-sportvisserij-organisatie-praat-
mee.html     

25 juni: https://www.sportvisserij.frl/actueel/15970/afvissen-vijver-damwoude.html     

27 juni: https://www.sportvisserij.frl/actueel/15971/viswedstrijd-youth-challenge.html    

29 juni: https://www.sportvisserij.frl/actueel/15979/zomerviskaravaan-2021-komt-eraan.html  

Juli 

01 juli: https://www.sportvisserij.frl/actueel/15983/schoonmaakactie-%e2%80%98vang5.html    

04 juli: https://www.sportvisserij.frl/actueel/15990/opening-harrie-holtman-visparel.html    

12 juli : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16013/visparel-surhuisterveen.html    

19 juli : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16038/samen-vissen-in-dokkum.html   

  

Augustus 

04 augustus : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16072/visstandonderzoek-wetterskip-fryslan.html    

25 augustus : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16077/karper-artikel-friesch-dagblad.html    

10 augustus: https://www.sportvisserij.frl/actueel/16081/fuiken-rondom-leeuwarden.html    

18 augustus: https://www.sportvisserij.frl/actueel/16096/vacature-vrijwilliger-beheer-en-onderhoud-
sportvisserijvoorzieningen.html    

29 augustus: https://www.sportvisserij.frl/actueel/16116/fryslan-cup-wedstrijdverslag.html  

30 augustus: https://www.sportvisserij.frl/actueel/16119/controledag-boa-s-en-controleurs.html    

31 augustus: https://www.sportvisserij.frl/actueel/16122/nieuwe-viswateren-gemeente-
ooststellingwerf.html  

 

September 

12 september : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16157/noordelijke-selectiewedstrijd-
zeevissen.html  

20 september : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16179/streetfishing-sneek-top-dag.html  
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22 september ; https://www.sportvisserij.frl/actueel/16185/nok-2021-uitslag.html  

25 september :  

 

Oktober 

07 oktober : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16215/nieuwe-visstekken-rondom-het-
lauwersmeer.html  

15 oktober : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16246/skjin-wetter.html  

19 oktober : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16254/nieuwe-visparel-prandingapark-
oosterwolde.html  

20 oktober: https://www.sportvisserij.frl/actueel/16257/de-vbc-in-de-steateseal.html   

22 oktober: https://www.sportvisserij.frl/actueel/16264/eerste-open-nationaal-kampioenschap-
vijvervissen.html  

November 

09 november : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16321/najaar-sportvisserij-controle.html  

18 november : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16323/karper-uitzet-fryslan.html  

 

December 

03 december : https://www.sportvisserij.frl/actueel/16341/vissenbos-in-visparel-nijlan.html  

07 december: https://www.sportvisserij.frl/actueel/16344/nieuwe-vissteigers-dokkum-akkrum-joure-
en-menaam.html   

28 december: https://www.sportvisserij.frl/actueel/16367/calamiteiten-kar.html  
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Jaarverslag 2021 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 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 
 
De Commissie Visserij van de VBC bestond in 2021 uit: 
Voorzitter:   Eelke Boersma 
Secretaris:   Pyt Achenbach 
Sportvisserij:   Rick van der Sluis 
Beroepsvisserij:   Jon Visser  
 
Het AB van de VBC bestond in 2021 uit: 
Voorzitter:   Eelke Boersma 
Secretaris:   Pyt Achenbach  
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) 
Provincie Fryslân:  Theo Soeten 
 
De commissie water- en visstand beheer van Sportvisserij Fryslân bestond in 2021 uit: 
Portefeuillehouder:   Rick vd Sluis 
Beleidsmedewerker:   Pyt Achenbach  
Commissieleden:   Piet Riemersma 
    Wijtze Tjoelker    
Sportvisserij Nederland: Jan Kamman 
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Verslag activiteiten 2021 
Ook in 2021 hebben de Coronamaatregelen hun schaduw geworpen over de activiteiten van de VBC 
Friese Boezem. Veelal konden vergaderingen op het laatste moment niet doorgaan en moest er 
worden overgeschakeld naar een digitale vergadervorm.  
Er is door de corona omstandigheden behoorlijk afgeweken van de oorspronkelijk geplande 
vergaderingen en veelal hebben de vergaderingen digitaal plaatsgevonden. Een uitzondering hierop 
was de AB bijeenkomst op 18 oktober, die plaatsvond in de Steateseal van het Provinciehuis Fryslân.  
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. 
Aan het einde van 2021 heeft Wijtze Tjoelker aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden 
in de VBC (zowel AB als de CWV). Voor het jaar 2022 zal een opvolger worden gezocht door de 
sportvisserij zodat hij/zij vanaf de eerste bijeenkomsten in 2022 mee kan draaien.  
De commissie water en visstandbeheer is gedurende dit jaar 1 keer bij elkaar geweest, het AB van de 
VBC is 3 keer bij elkaar geweest en de Commissie Visserij van de VBC 9 keer, waaronder enkele keren 
als Sanctiecommissie  
Naast deze reguliere vergaderingen zijn er contacten geweest met overige organisaties zoals 
Wetterskip en Provincie Fryslân. Een voorbeeld van deze contacten is de bijeenkomst op 27 augustus 
met de gedeputeerde van Provincie Fryslân Dhr. Klaas Fokkinga en de Bestuurder van Wetterskip 
Fryslân, Dhr. Otto van der Galiën, over de kwestie Sud ie. Dit was in de vorm van een veldbezoek en 
een nagesprek. 
In Het Visblad/Fisk&Wetter van december 2021 is een twee pagina tellende artikel verschenen over 
de VBC Friese Boezem. Voorzitter Eelke Boersma heeft daarin een goed en informatief beeld kunnen 
schetsen over de werkzaamheden van de VBC. 
 
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 
controles zijn uitgevoerd door de Boa’s van Sportvisserij Fryslân. Gedurende 2021 is er 1 overtreding 
geconstateerd op de afspraken van de bijvangstenregeling. Nadat de sanctiecommissie zitting heeft 
gehad is de overtredingen bestraft met een voorwaardelijke berisping. 
 
Realisatie Visplan en vervolg Visplan 2022 

Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe vormgeving van het Visplan voor 2022. De 
voorbereidingen voor de invullingen van het Visplan zijn zodanig positief verlopen dat de 
verwachting is dat het Visplan begin 2022 afgerond is. Het zal een ‘levend document’ zijn met 
Factsheets waarin de uitvoering wordt vastgelegd. 
 

Visuitzet  
In het kader van het ‘spiegelkarperproject’ zijn 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 o.a. de volgende wateren cq Visparels: 
- Harrie Holtman Visplas/16 Roeden Heerenveen 
- Spoorput Akkrum 
- Nijdjip Grou 
- Vijver aan Troelstrawei Grou 
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- Vijvers Nijlân Leeuwarden 
- Camminghaburen Leeuwarden 
- Tolhuispark Dokkum 
- Visparel bij Beltsum 
 
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 2021 gecontinueerd. De controles van de pilot decentraal aalbeheer zijn gecombineerd met de 
controles op de bijvangstenregeling door de BOA’s van Sportvisserij Fryslan. 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 acht wateren onderzocht:  

• Witte en Zwarte Brekken 
• Sneekermeer 
• Terkaplester Poelen 
• Prinses Margrietkanaal 
• Koude Vaart 
• Polderwater Terschelling 
• Hallumertrekvaart 
• Hallumerhoekstervaart 

 
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 werd uitgevoerd met de zegen en met behulp van elektroapparatuur en vond 
overdag plaats. 

Het eindrapport wordt eind maart 2022 verwacht.  
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Jaarverslag 2021 Wedstrijd Commissie  
 
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 2021 bestond de commissie uit zeven personen. 
Portefeuillehouder    : Jan Grijpstra 
Commissievoorzitter/wedstrijdleider  : René Seefat 
Wedstrijdorganisator    : Hans Vijgeboom 
Commissieleden    : Henk Postema, 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. Tevens meewerken of organiseren van het Noord Oostelijk Kampioenschap in 
samenwerking met Federatie Groningen Drenthe en Oost Nederland. 
 
Activiteiten 
 
Ondanks de Coronamaatregelen heeft de commissie toch een compleet wedstrijdschema voor 
Sportvisserij Fryslân vastgesteld. 
Maar de maatregelen bleven van toepassing en daarom had de commissie besloten om bijna alle 
wedstrijden niet door te laten gaan.  
Later in het jaar konden de verenigingen wel weer wedstrijden houden maar de commissie vond het 
beter om toch de kampioenschappen niet door te laten gaan. Dit ook door de leeftijdsopbouw van 
de wedstrijdvissers en de vele besmettingen. 
 
In augustus is alleen de Friese Kampioenschap Clubs doorgegaan en in september hebben we 
meegewerkt aan het Noord Oostelijk Kampioenschap, welke georganiseerd werd door Federatie 
Oost Nederland. 
 
Verder is de commissie bezig geweest met het moderniseren van het Viswedstrijd registratie 
programma (VWRP)  en het in kaart brengen van de wedstrijdlocaties. 
 
Jeugdactiviteiten 
 
Deze activiteiten zijn alle georganiseerd onder leiding van onze Wedstrijdcoach Jan Grijpstra. 
Hij heeft hierover het verslag gemaakt op de volgende pagina. 
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 Wedstrijdcoach 2021 - Team Fryslan 
 
2021 was voor Team Fryslân een prima jaar. Doordat de meeste wedstrijden in het tweede deel van 
2021 vielen bleef de overlast door corona maatregelen gelukkig beperkt. Ondanks dat wedstrijden 
verboden waren mocht er wel worden getraind. 
 
En getraind werd er zeker! Ter voorbereiding op het eerste topcompetite weekend bij Spannenburg 
zijn er met het team in april en mei maar liefst 5 trainingsdagen georganiseerd. En daarnaast hebben 
diverse teamleden daar ook nog individueel getraind. Dit heeft zeker zijn vruchten afgeworpen want 
het eerste weekend wist Team Fryslân winnend af te sluiten. Goed om te weten is dat er gevist wordt 
tegen onder andere commercieel gesponsorde teams en WK-deelnemers bij zowel de dames als bij 
de junioren. Ook meervoudig wereldkampioene Anja Groot en haar team is dus een concurrent van 
Team Fryslân. Een hele prestatie om daarvan te winnen. 
 
Aan media-aandacht voor Team Fryslân was er geen gebrek. Het seizoen startte met opnames van  
VIS-TV bij de prachtige visvoorzieningen langs de Hooivaart en een paar weken later kwam er een 
team van Het Visblad een rapportage maken tijdens een trainingsdag bij Spannenburg. Erg leuke 
items zijn dat geworden! 
 
Andere wedstrijden waar Team Fryslân zich op heeft gericht zijn de diverse Youth Challenges door 
het hele land en natuurlijk het Nederlands Kampioenschap Junioren. 
 
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de topcompetitie. Als leider van het klassement ging het 
team vol goede moed naar het Noord Hollands kanaal nabij Purmerend. Een lastig water waar 
ervaring en kennis een vereiste is voor een goede uitslag. Team Fryslân heeft daarvan nog 
onvoldoende en moest daardoor genoegen nemen met een vierde plaats in het eindklassement. 
Een uitslag waarvoor vantevoren “direct getekend” zou worden maar na eerste te hebben gestaan 
toch wel een kleine deceptie. 
 
Over het hele jaar heen heeft coach Jan Grijpstra 9 officiële trainingsdagen georganiseerd en heeft hij 
8 wedstrijddagen begeleid. 
Team Fryslân is gegroeid van 4 (5 minus 1 afvaller ivm leeftijd) naar 7 leden. 
Jan Grijpstra werd ook in 2021 weer met raad en daad ondersteund door Klaas Mozes. 
 
Bovenstaande was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning van Sportvisserij Fryslân. 
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Jaarverslag 2021 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 2021 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 
De commissie heeft zich gedurende het jaar 2021 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.  

 
Open FK Kust 
In 2021 heeft het FK kustvissen plaatsgevonden. De opkomst was weer erg goed. Vanwege geldende 
maatregelen rondom corona is de samenkomst in de buitenlucht georganiseerd. De reacties op het FK 
Kust waren erg positief. In 2022 zal wederom een open FK Kust worden georganiseerd.  
 
Selectie Noord 
Op 11 september heeft de Selectiewedstrijd in regio Noord plaats gevonden. Wederom in 
samenwerking met buurfederaties Oost Nederland en Groningen Drenthe. De eerste 40% van het 
klassement heeft weer deel mogen nemen aan het NK Kustvissen.  
 
Vergaderingen 
Er is door de commissie in 2021 één keer vergaderd. Naast de overleggen over het FK Kust ging het 
over de landelijke ontwikkelingen van zaken rondom de zeevisserij.   
 
Bass a tag 
Samen met lokale sportvissers heeft de commissie enkele visdagen georganiseerd om zeebaarzen en 
harders te vangen t.b.v. een visonderzoek. Ondanks de tegenvallende vangsten waren het geslaagde 
dagen.  
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Biensma 27 
9001 XZ  Grou 
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www.visseninfriesland.nl 


