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Het bestuur van Sportvisserij Fryslân 2015

Het voltallige bestuur in 2015:
Achter vlnr: Sieds Leijstra (Sportvisvoorzienigen), Gooitzen Hager (Wedstrijdzaken),
Bart van Someren & Henk Postema (Jeugdzaken).
Voor vlnr: Rindert Procee (Zeevissen), Obe Veldman (VBC), Harrie Holtman (Secretaris),
Sake vd Meer (Voorzitter) en Klaas Spoelstra (Penningmeester).
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Commissie Controle en Handhaving

gecoördineerde acties provincie breed plaatsvinden. Een belangrijk aspect van de acties zijn de samenwerking tussen controleurs en Boa’s.

Activeren controleurs
In 2015 zijn met alle controleurs gesprekken gevoerd en zijn
wederzijds zaken besproken. Het blijkt dat elke individuele controleur enthousiast is en zijn taak zal blijven uitvoeren. Er zal
gewerkt worden aan een betere communicatie en men zal zich
aanmelden voor de maandelijkse controle planning.

Stagiaires
In 2015 heeft Sportvisserij Fryslan op basis van haar maatschappelijke positie weer tijd en ruimte beschikbaar gesteld om twee
stagiaires, uit de opleiding Veiligheid en Handhaving van het
ROC de Friese Poort kennis te laten maken met Controle en
Handhaving binnen de Sportvisserij in Fryslân. Eén stagiaire
heeft drie weken meegelopen met Boa´s en één stagiaire heeft
tien weken onder leiding van de coördinerend Boa alle voorkomende controle en handhavingsaspecten op het gebied van
Visserijwet en Wet Dieren leren kennen.

Controles beroepsvisserij

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
beleidsmedewerker van het kantoor en een aantal commissieleden.

Commissieleden
In 2015 bestond de commissie uit de volgende personen met
bijbehorende functie.
Portefeuillehouder: 		
Beleidsmedewerker: 		
BOA coördinator: 		
Controleur coördinator:		
Coördinator TZK:		

Harrie Holtman
Germ Zeephat
Jan Koning
Piet Roedema
Sibo Dam

Doel Commissie
Het verminderen van het aantal vissers zonder geldige visdocumenten en het tegengaan van overtredingen van de visserijwet
en vergunningsvoorwaarden. De commissie C&H heeft zich gedurende het jaar 2015 ingezet voor de controle op de sport- en
beroepsvisserij (in het kader van de bijvangstenregeling en pilot decentraal aalbeheer). De commissie heeft in 2015 twee keer
vergaderd, waarbij er zeer diverse zaken op de agenda hebben
gestaan. Hieronder is het jaarverslag weergegeven met dezelfde aspecten zoals deze opgenomen waren in het Jaarplan 2015.

Activiteiten
Uitvoeringsplan
In 2015 zijn vier grote controle acties georganiseerd vanuit
Sportvisserij Fryslân. Hier volgt een korte opsomming van de
resultaten:
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1: Op zaterdag 30 mei organiseerde Sportvisserij Fryslân met
de Toezichtkring Natuurhandhaving onder regie van de Politie
Noord Nederland de 1e controle actie. Er werd met 6 boten en
drie auto´s gesurveilleerd in de gehele provincie van Lemmer tot
Lauwersoog. Tijdens deze controle zijn er 232 sportvissers gecontroleerd en in totaal 2 processen verbaal uitgeschreven (vissen met levend aas en zonder VISpas). Verder waren er enkele
waarschuwingen voor het voorhanden hebben van een derde
hengel die klaar voor gebruik was. Niet alleen op sportvissers
werd gelet. Deelnemers aan de actie waren de samenwerkende
partijen van de Toezichtkring Natuurhandhaving, waaronder
Politie, controleurs en Boa’s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) van Sportvisserij Fryslân, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer
en Hengelsport Federatie Groningen Drenthe.

2e en 3e: Op 2 en 17 september werden acties georganiseerd
door de politie samen met de Boa’s van de Sportvisserij. Eenmaal vanuit Sneek en eenmaal vanuit Leeuwarden. Naast meerdere Boa’s nam ook een controleur van Sportvisserij Fryslân
deel. Er werd met politieboten en onopvallende auto´s gesurveilleerd. Totaal 51 sportvissers gecontroleerd en 1x pv levend
aas uitgeschreven.

4: Op zaterdag 17 oktober organiseerde de afdeling Controle en
Handhaving van Sportvisserij Fryslân de 4e provinciale controle
actie. De Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa’s) van
Sportvisserij Fryslân werden ondersteund door eigen sportviscontroleurs, de politie (per boot) vanuit de Toezichtkring Natuurhandhaving en een BOA van de FUMO. Er werd met 4 auto´s
en 1 politieboot gesurveilleerd in de gehele provincie. Rondom
het Lauwersmeergebied werd speciaal aandacht geschonken
aan de snoekbaarsvisserij. Er zijn 108 sportvissers gecontroleerd. In 9 gevallen werd er een proces verbaal uitgeschreven
voor het vissen zonder vispas.
Tijdens deze 4 acties zijn 391 sportvissers gecontroleerd en zijn
in totaal 12 pv´s uitgeschreven. Ook in 2016 zullen meerdere

In het kader van de pilot Decentraal Aal beheer en de Bijvangstregeling Snoekbaars Friese boezem, werden 97 controles uitgevoerd bij de 14 Friese beroepsvissers. Er werden geen onregelmatigheden vast gesteld die leidden tot een rapportage aan
de VBC. De beroepsvissers gaven blijk van goede wil door zo
veel mogelijk ontstane storingen telefonisch te melden aan de
controlerende BOA. Reeds begin december hadden nagenoeg
alle beroepsvissers de vangtuigen uit het water verwijderd. De
ervaring heeft geleerd dat de controle methode in de Zuidwesthoek nog verdere ontwikkeling behoeft. De afstanden, bedrijfsvoeringen van de vissers en lange aanrijtijd zijn aspecten die de
controles lastig maken uit te voeren. In 2016 zullen afspraken
gemaakt moeten worden hierover.
Tijdens de controlebezoeken werden de twee Boa’s in 2015
vaak als eerste aanspreekpunt geïnformeerd over criminaliteit
tegen de beroepsvisserij. De misdrijven bestonden uit diefstal
van fuiken, lichten van fuiken, vernielingen van fuiken en keernetten. Door één beroepsvisser werd tijdens nachtelijke uren
een achtervolging ingezet per boot wat uiteindelijk resulteerde
in de aanhouding van enkele verdachten uit Leeuwarden. De
Boa´s van de sportvisserij hebben assistentie verleend bij het
tot stand komen van aangiftes en tonen van bij een verdachte
inbeslaggenomen fuiken afkomstig van een beroepsvisser.
Er werden ten aanzien van de beroepsvissers op het Lauwersmeer meerdere steekproeven uitgevoerd op de naleving
van de voorwaarden uit de huurovereenkomst. Zowel bij aanlanding als tijdens het vissen op het Lauwersmeer werden door
de Boa’s van Sportvisserij Fryslân, al dan niet in samenwerking
met andere diensten zoals de NvWA of Boa’s van de Provincie
Groningen controles uitgevoerd. Ook werd medewerking verleend bij controle op de vergunningsvoorwaarden in de gesloten periode aal vangst ( 1 september t/m 30 november) gerelateerd aan de krabbenvangst. Tevens heeft Sportvisserij Fryslân
middels haar Website alle partijen (sport en beroep) die activiteiten op het meer bezigen, opgeroepen tot wederzijds respect
voor handelen en middelen.
Opleiding controleurs
Wegens de reorganisatie binnen de politie organisatie is het in
2015 niet mogelijk geweest een cursus/training te verzorgen
voor de controleurs. Dit zou conform het jaarplan 2015, via de
politie worden verzorgd. Er zijn nieuwe plannen gemaakt om in
eigen huis alsnog een ‘bijspijker’ cursus te verzorgen. Er wordt
gericht op begin 2016.

Resultaten
BOA
Er zijn door de 5 Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa’s)
van de Sportvisserij 1654 sportvissers gecontroleerd op de
naleving van de Visserijwet en Algemene voorwaarden zoals
vermeld in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. De controles
vonden op verschillende manieren plaats. Zoals tijdens de geplande controle dagen in het kader van de samenwerking in de
toezichtkring Natuurhandhaving (samen met politie, It Fryske
Gea, Staatsbosbeheer of FUMO), maar ook zelfstandig of in onderlinge samenwerking. Er werden 106 processen-verbaal uitgeschreven. Hiervan waren 15 voor het vissen met levend aas.
Vissen zonder schriftelijke toestemming 38 keer (geen VISpas)
en verder tijdens de gezamenlijke Toezichtkring controles 16
pv´s voor te snel varen. Er werden regelmatig controles uitgevoerd op en rond het Lauwersmeer. Er werden geen pv´s uitgeschreven voor overschrijding van het meeneemlimiet van 2
snoekbaarzen per VISpashouder.

Controleurs
In 2015 zijn 12 federatiecontroleurs actief geweest. De hengelsportcontroleurs hebben geen aanvullende bevoegdheden,
maar mogen mensen controleren op de benodigde visdocumenten. Totaal hebben de controleurs van Sportvisserij Fryslân
730 vissers gecontroleerd en zijn er 87 overtredingen geconstateerd. De voornaamste overtreding betreft het niet hebben van
een schriftelijke toestemming (geen VISpas). In de gevallen van
de overtredingen is men voorgelicht en verzocht een VISpas aan
te schaffen voordat men verder vist.
Jaarverslag 2015 - Sportvisserij Fryslân
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In 2015 opgestarte/lopende projecten
Calamiteitenteam
Er zijn met diverse partijen overleggen geweest voor het opzetten van een calamiteiten team. In de praktijk is gebleken
dat het moeilijk is bij calamiteiten om snel mensen ter plaatse
te kunnen krijgen. Het doel van een calamiteitenteam is om
snel vrijwilligers ter plaatse te kunnen laten zijn met de benodigde materialen en kennis om te kunnen assisteren bij visoverzetten o.i.d. Zowel Wetterskip Fryslân als de Werkgroep
Vissen Onderzoek Fryslân hebben toegezegd een bijdrage te
willen leveren in het team in de vorm van samenwerking. In
2016 zal het team gestalte krijgen en zal in dat jaar operationeel worden.

Visplaatsen Westergeest
Gezamenlijk met HSV de Dobber is er een projectplan opgesteld welke ter beoordeling ligt bij de gemeente. Het plan is
om in overleg met de gemeente aan de Zwemmer nabij de
Wygeast ca. 20 visplaatsen te realiseren. Het is een mooie
locatie, echter ziet de gemeente problemen ontstaan met
het parkeren zodra de voorzieningen zijn aangelegd. Aan de
hand van het voorbeeld bij de Westerein, is dit in het ingediende plan verder uitgewerkt. Dit project krijgt in 2016 nog
vervolg.

Uitbreiding wedstrijd parcours Kootstertille

Commissie

Activiteiten

Opbouw van Commissie

Gerealiseerde projecten in 2015

De commissie Sportvisserij Voorzieningen (CSV) is gekoppeld aan de portefeuille Sportvisserij Voorzieningen. De commissie is opgebouwd uit een portefeuillehouder (voorzitter
van de commissie), een beleidsmedewerker van het kantoor
en een aantal commissieleden.

Commissieleden
Bij de start in 2015 bestond de commissie uit 4 personen.
Portefeuillehouder: 		
Beleidsmedewerker: 		
Commissieleden: 		
		

Sieds Leijstra
Germ Zeephat
Harry Lafleur
Arjen Antonisse

Visplaatsen Oudegaster Brekken
Door het mee liften op een oevers- en kadenproject van Wetterskip Fryslân zijn aan de noordzijde van de Oudegaster
Brekken een drietal visplaatsen aangelegd voor de recreatieve vissers. Het is een mooie locatie gelegen aan een groot
meer die extra toegankelijk is nu er schanskorven zijn gerealiseerd.

Monitoring Heidemeer
In 2015 is er in de heidemeer te Heerenveen een visstandbemonstering uitgevoerd door Sportvisserij Nederland. In de
rapportage van dit onderzoek, staan aanbevelingen het Heidemeer nog aantrekkelijker te maken voor de sportvisserij.

Doel commissie
Een goede toegankelijkheid aan en op het water voor de
sportvisserij.
De commissie heeft zich gedurende het jaar 2015 ingezet
voor het aanleggen van vissteigers en trailerhellingen. Er
zijn veel inspanningen geweest de commissie weer op volle
sterkte te kunnen laten draaien. Daarnaast is er diverse keren
overlegd met instanties als gemeenten, waterschap, natuurorganisaties en provincie over de aanleg en onderhoud van
voorzieningen.
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Baggeren Heafeart
In het najaar van 2015 is de Heafeart gebaggerd in opdracht
van de provincie en Wetterskip Fryslân, zie foto. Vanuit Sportvisserij Fryslân is er nauw contact geweest met de aannemer
en is de schade die door de baggerwerkzaamheden zijn ontstaan weer hersteld. Tevens zal er met de aannemer bekeken
worden welke mogelijkheden er zijn om in 2016 alle verzakte
traptreden te herstellen.

Er is in 2015 een projectplan gemaakt voor een mogelijke uitbreiding van het wedstrijdparcours te Kootstertille. Het doel
van de uitbreiding is om het parcours geschikt te maken voor
nationale en internationale wedstrijden. Een toezegging vanuit Sportvisserij Nederland voor zowel een financieel onderdeel als voor het organiseren van grote wedstrijden op het
parcours is een vereiste. Zodra deze toezegging er is, zal het
project in 2016 een vervolg krijgen.

Vijvers Menaldum
HSV De Deinende Dobber heeft aangegeven samen met
Sportvisserij Fryslân en de gemeente de mogelijkheden te
willen onderzoeken voor het realiseren van een aantal ‘visvijvers’ bij het glastuingebied. Momenteel is de vijverpartij
openbaar water, maar zijn er meer mogelijkheden om het
sportvisserijbelang te optimaliseren. Het is de insteek een visstand na te streven die niet intensief moet worden beheerd,
maar wel aantrekkelijk is voor de sportvisserij. Het project
sluit aan bij de beleidsdoelstellingen die geformuleerd zijn in
het landelijk beleidsplan.

Vergaderingen
Er is door de commissie wegens omstandigheden in 2015
maar twee keer vergaderd. Naast gesprekken over te realiseren voorzieningen zijn nieuwe aanvragen hiervoor behandeld. Daar waar nodig zijn bijeenkomsten en vergaderingen
bijgewoond met organisaties waarbij de belangen van de
sportvisserij in meer of mindere mate aan de orde kwamen.
Er zijn diverse keren externe contacten geweest met de commissie en organisaties als Wetterskip Fryslân, Provinsje Fryslân en diverse gemeenten.

Onderhoud Helomavaart
In het onderhoudsplan is voor 2015 het wedstrijdparcours
in de Helomavaart te Wolvega opgenomen. Het onderhoud
heeft echter niet kunnen plaatsvinden in 2015, wegens het
vervallen van de pacht die op de voorzieningen liggen. Gezien de nodige risico’s is overwogen om het onderhoud uit
te stellen naar 2016. In december is gebleken dat de pacht
succesvol is verlengt.

Sud Ie
In 2015 is Sportvisserij Fryslân wederom betrokken geweest
bij een subsidie aanvraag voor het waddenfonds voor de
herinrichting van het Sud Ie gebied tussen Dokkum en het
Lauwersmeer. In de eerste fase is eerder helaas het projectonderdeel met o.a. de visserij voorzieningen niet gehonoreerd.
In 2015 is er een aanvraag ingediend voor de tweede fase. Er
is ingezet op een realisatie van 18 visplaatsen en een trailerhelling, waarvoor 30% van de financiën afkomstig is vanuit
het waddenfonds en 35% van de provincie. Of deze subsidie
gehonoreerd zal worden, wordt bekend gemaakt in 2016.
Jaarverslag 2015 - Sportvisserij Fryslân
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Visstandbeheerscommissie (VBC) Friese boezem 2015

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. Het
deel van de VBC dat Sportvisserij Fryslân vertegenwoordigt wordt de kleine commissie genoemd en heeft
in 2015 een naamsverandering doorgevoerd naar: ‘commissie water- en visstand beheer’.
VBC Friese Boezem
Het DB van de VBC bestond in 2015 uit:
Voorzitter:
Theunis Piersma
Secretaris:
Germ Zeephat
Sportvisserij:
Obe Veldman
Beroepsvisserij:
Jon Visser

De commissie water- en visstand beheer bestond in
2015 uit:
Portefeuillehouder: 		
Beleidsmedewerker: 		
Commissieleden: 		
		
Sportvisserij Nederland:

Obe Veldman
Germ Zeephat
Willem Hoogsteen
Wijtze Tjoelker
Jan Kamman

Het AB van de VBC bestond in 2015 uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Sportvisserij:
Sportvisserij:
Beroepsvisserij:
Beroepsvisserij:
Natuurbeheerder:
Waterbeheerder:
Provinsje Fryslân:
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Theunis Piersma
Germ Zeephat
Obe Veldman (bestuurslid
Sportvisserij Fryslân)
Willem Hoogsteen (sportvisser)
Jon Visser (voorzitter Friese Bond
van binnenvissers)
Jappie Spijkstra (beroepsvisser)
Frank Leereveld (Staatsbosbeheer)
Jan Roelsma (Wetterskip Fryslân)
Klaas Talma
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2015
Gedurende 2015 is dezelfde vergaderstructuur gecontinueerd als in 2014 (met een AB en een DB). Het nieuwe
visplan is geen volledig nieuw plan maar is een actualisatie van het uitvoeringsprogramma zoals deze opgenomen is in Visplan 2013. Naast de structuur van de AB en DB
is de kleine commissie actief voor de behartigen van de
sportvisserij belangen binnen de VBC. De kleine commissie heeft een adviserende rol richting de vertegenwoordigers van de sportvisserij binnen de VBC en het AB van
Sportvisserij Fryslân.

De commissie is gedurende dit jaar 4 keer bij elkaar geweest, het DB is ook 4 keer bij elkaar geweest en het AB
van de VBC 1 keer. Naast deze reguliere vergaderingen
zijn er diverse keren overleggen geweest met overige organisaties zoals Wetterskip Fryslân e.d.

Activiteiten
Bijvangstenregeling
In mei 2015 is door de ALV de bijvangstenregeling voor
seizoen 2015-2016 vastgesteld. De voorwaarden die aan
de regeling gekoppeld zijn is:
een gesloten periode voor de dobbervisserij van november t/m maart. Daarnaast een quotum van gemiddeld 1
kg/ha en 7 controles gemiddeld per beroepsvisser. De
controles zijn gedurende dit seizoen voor het derde seizoen uitgevoerd door twee professionele BOA’s, die werknemer zijn van Sportvisserij Fryslân.. Gedurende 2015 zijn
er geen overtredingen geconstateerd op de afspraken
van de bijvangstenregeling. Wel zijn er in 2015 een tweetal zaken uit 2014 afgerond door de sanctiecommissie.
Eén uitspraak bestond uit een officiële waarschuwing en
de andere uit een jaar uitsluiting van de regeling. Vanaf
juni 2015 is er gewerkt met een nieuw registratiesysteem
voor de bijvangstenregeling. Er is in 2015 aansluiting gezocht bij het reeds ontwikkelde systeem voor de aalvangsten. Het systeem is nieuwer en heeft voor de vissers een
beter gebruikersgemak.

Pilot decentraal aalbeheer
De Friese Bond van Binnenvissers heeft Sportvisserij Fryslân wederom gevraagd de controles uit te voeren op de
pilot decentraal aalbeheer. Financiën hiervoor zijn in het
projectplan vastgelegd en vormen dus geen probleem.
Door het inzetten van twee betaalde krachten worden de
afgesproken controles ruimschoots gehaald. De controles van de pilot decentraal aalbeheer zijn gecombineerd
met de controles op de bijvangstenregeling. Wegens de
positieve signalen en samenwerking door de uitvoering
van deze controles heeft de Friese Bond wederom gevraagd of Sportvisserij Fryslân de controles in het volgende jaar zou willen doen aangezien er vanuit het ministerie
reeds een goedkeuring wordt verleend voor het continueren van de pilot decentraal aalbeheer tot en met 2016.

Visplan
Het Visplan voor 2015, welke gedurende het jaar 2014
is gerealiseerd, bestaat uit een actualisatie van het uitvoeringsprogramma (H5) van het Visplan voor 2013. De
randvoorwaarden (KRW, N2000 enz.) en streefbeelden
zijn gelijk aan het Visplan 2013 en daarom niet opnieuw
herschreven. Begin 2016 zal een definitieve goedkeuring
worden gestuurd of worden nog opmerkingen geplaatst
door het Wetterskip.

Jaarverslag 2015 - Sportvisserij Fryslân
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Vervolg

Visstandbeheerscommissie (VBC) Friese boezem 2015

Betrokkeners van vrijwilligers en specialistengroepen bij de uitvoering van VBC-zaken
In 2015 heeft een monitoring plaatsgevonden van Wetterskip Fryslân. Vanuit Sportvisserij Fryslân heeft er coördinatie plaatsgevonden om gedurende zoveel mogelijk
onderzoeken, mensen vanuit de sportvisserij aanwezig te
laten zijn.

De rechten op de schubvis liggen gedeeld bij Sportvisserij Fryslân en Hengelsportfederatie Groningen Drenthe
en de aalvisrechten bij de bedrijven Keuter en Bouma.

De VBC Lauwersmeer bestond in 2015 uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Sportvisserij:

Verzamelen wedstrijdgegevens
In 2015 zijn een aantal HSVen benaderd voor het insturen
van oude wedstrijdgegevens. Het is gebleken dat alle informatie erg verschillend was en daardoor niet bruikbaar
voor een statistische analyse voor de vangstgegevens. Er
is een eerste aanzet gedaan in 2015 voor een aanpassing
van het VWRP om daar na de wedstrijden gegevens in te
kunnen voeren. De ingevoerde vangstgegevens kunnen
vervolgens gemakkelijk worden verwerkt. In 2016 zal dit
verder uitgewerkt worden en zal het systeem operationeel worden.

Sportvisserij:

Visstandbeheerscommissie (VBC)
Lauwersmeer 2015

2015

Naast de VBC Friese boezem is het Lauwersmeer ook aangewezen als VBC gebied. Net als alle andere VBC’s is de
VBC Lauwersmeer opgebouwd uit de visrechthebbenden, waterbeheerder en terreinbeheerder. In het Lauwersmeer zijn de visrechten verdeeld verhuurd.
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Beroepsvisserij:
Beroepsvisserij:
Beroepsvisserij:
Waterbeheerder:
Terreinbeheerder:
Terreinbeheerder:

Herman Dirks
Germ Zeephat
Harrie Holtman (Sportvisserij
Fryslân)
Albert Jan Scheper (Hengelsportfederatie Groningen Drenthe)
Klaas Bouma (beroepsvisser)
Jelte Bouma (beroepsvisser)
Bertus/Anja Keuter (beroepsvisser)
Roy van Hezel (Waterschap
Noorderzijlvest)
Jaap Kloosterhuis
(Staatsbosbeheer)
Jasper Schut (Staatsbosbeheer)

Gedurende het jaar 2015 is de VBC 3 keer bij elkaar geweest om diverse onderwerpen te bespreken, waaronder
vismigratie, relatie tussen sport en beroepsvisserij, zeeforelproject, enz.

Activiteiten
N2000
Het Lauwersmeer is aangewezen als N2000 natuurgebied. Dit houdt in dat er een uitgebreid beheerplan wordt
opgesteld door de provincie met een aantal instandhouding- en verbeteringsdoelstellingen. Om deze doelen te
halen is er een beschrijving gemaakt van de effecten van
de gebruikersactiviteiten in en om het Lauwersmeer en
worden waar nodig aanvullende maatregelen/beperkingen ingesteld voor dit gebruik. Zo is een onderdeel van
het beheerplan om bepaalde gebieden een deel van het
jaar af te sluiten voor publiek. Daarnaast is er veel gesproken over een mogelijke pilot met flexibel peilbeheer. In
2015 heeft dit plan ter inzage gelegen. De visserij is betrokken geweest bij het opstellen van het beheerplan en
de belangen kenbaar gemaakt waardoor er niet door de
sportvisserij hoeft te worden ingesproken. Overige partijen dragen hier zelf de verantwoordelijkheid voor.

Zeeforelproject
In 2012 is het zeeforelproject gestart welke nog steeds liep
in 2015. Er is in 2015 een subsidie verzoek ingediend bij
het waddenfonds, waar in 2016 meer duidelijkheid over
de toekenning zal komen. Het project is uitgebreid en is
gericht op het leefsysteem van de zeeforel. Het omvat
o.a. het optrekbaar maken van een aantal vismigratieknelpunten, monitoring en uitzet van zowel jonge zeeforel
in de beken als grote forellen in het Lauwersmeer. Om een
start te maken met het project zijn er in het voorjaar van
2015 jonge zeeforellen uitgezet op de Drentse beken en
zijn er 1000 grote forellen uitgezet in het Lauwersmeer
onder belangstelling van veel pers en media.
In het najaar is er een bemonstering uitgevoerd waaruit
blijkt dat de forellen er zowel kunnen overleven als groeien.

Huurovereenkomsten
Per 01-01-16 loopt de huurovereenkomst van de staat af.
In april 2015 is aangegeven door het ministerie dat de
huurovereenkomst niet wordt verlengd op dezelfde wijze, maar dat er een nieuwe huurovereenkomst opgesteld
zal worden voor de delen die nog in eigendom zijn bij
staat en een andere overeenkomst door Staatsbosbeheer
voor haar eigendommen. In 2015 zijn met beide partijen
gesprekken gevoerd om tijdig overeenstemming te bereiken voor de nieuwe huurcontracten. Dit zal begin 2016
verder worden afgerond.
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WedstrijdCommissie

Commissie Jeugd

Opbouw van Commissie
De commissie is opgebouwd uit portefeuillehouder (voorzitter), een medewerker van kantoor en commissieleden.
Portefeuillehouder:		
		
Kantoor:		
Commissieleden:		
		
		

Henk Postema
Bart van Someren (vice)
Albertje Hoff
Wietze de Haan
Peter Bodenstaff
Jan van der Werf

In het jaar 2015 is het volgende aan de orde geweest
Er is zoals aangekondigd 2014 een Facebookpagina aangemaakt waar diverse onderwerpen die de jeugd mogelijk interessant vindt. Helaas was het aantal jeugdigen
die de pagina leuk vond niet noemenswaardig. Van de 56
mensen die de pagina leuk vonden was de helft volwassen. Niet echt de doelgroep.
De vermeldde items op de Facebook pagina hadden allen te maken met wedstrijdvissen. De weinig andere info
welke voor de jeugd interessant was stond ook vermeldt
op diverse andere media.
Dit heeft het bestuur doen besluiten om de Facebookpagina op te heffen.

Vislessen
In 2015 zijn er weer diverse vissenlessen verzorgd door
onze vismeesters.

14
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De vismeesters in Fryslân zijn:
			
			
			
			

Magda Nelen
Peter Bodenstaff
Rene Seefat
Jan van der Werf
Jan Rozenberg

Uit onderstaand overzicht blijkt dat er 4 vismeesters actief
zijn geweest en dat zij in 2015 een totaal van 43 vislessen
hebben gegeven.

Fryslan

2012 2013 2014 2015

Aantal actieve
vismeesters:

3

5

4

4

Totaal aantal
vislessen:

49

56

64

43

1139

1188

1209

927

5

21

10

4

667

854

768

589

Totaal aantal
kinderen bij vislessen:
Totaal aantal
jeugdactiviteiten:
Totaal aantal
kinderen bij overige
jeugdactiviteiten:

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 2014 bestond de commissie
uit zes personen.
Portefeuillehouder: 		
Gooitzen Hager
Commissieleden: 		
Wietze de Haan,
		
Henk Postema,
		
Rene Seefat, Jan van der Werf
		
en Peter Bodenstaff
Beleidsmedewerker: 		
Pyt Achenbach

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

Activiteiten

In juni 2015 was er een gezamenlijk overleg tussen de
Jeugdcommissie en de Vismeesters. Dit is goed bevallen
en zal in 2016 dan ook herhaald worden.
Op 19 april 2015 is er een sportvis clinic gehouden voor
de Jeugd in Grou. Dit ter voorbereiding op het FK jeugd
welke op 6 juni 2015 ook in Grou plaats vond. In 2016 zal
er weer een clinic gehouden worden voor de jeugd en de
dames.

Clinic
In nauwe samenwerking met Sportvisserij Nederland is
er in 2015 voor het eerste een JeugdClinic georganiseerd
voor de jeugdige sportvissers onder de 14 jaar. Deze clinic
vond plaats in de wateren op het Industrieterrein Frisia in
Grou op zondag 19 april. Onder leiding van de wedstrijdcommissie hebben de 9 deelnemers onderricht gekregen
in onder andere vistechnieken, hoe je (beter) kunt voeren
en allerlei tactieken om uiteindelijk de vissen aan de haak
te slaan.

Op basis van de bevindingen zijn er 4 sportvissers naar
een vervolg clinic geweest bij Sportvisserij Nederland in
mei. Uiteindelijk heeft Iwan Praamstra van HSV de Rietvoorn Kootstertille ook nog deelgenomen aan een laatste
selectiedag.

Friese kampioenschappen/
selectiewedstrijden 2015
Ook in 2015 zijn de verschillende Friese Kampioenschappen allemaal voortreffelijk verlopen en kunnen we wederom terugkijken op een zeer geslaagd seizoen.

NOK
Sportvisserij Oost Nederland had dit jaar de centrale organisatie van het Noord Oostelijk Kampioenschap 2015
en daarom is er op 11 april weer gekozen voor het Beukerskanaal nabij Steenwijk. Dit jaar was er wederom een
onderscheid in ‘dobberdragend’ en ‘vrije hengel’.
Rond de 150 deelnemers uit de Noordelijke provincies,
waarvan 25 uit Fryslân, hebben deelgenomen aan deze
wedstrijd.

Kampioenengalerij 2015
Individueel
Ruim 90 sportvissers turend naar hun ranke dobber in het
zwaar golvende water van de Workumer Trekvaart met
overtrekkende wolkenvelden en een stevige wind. Dit
was het beeld tijdens de Friese Kampioenschappen wedstrijdvissen op zaterdag 9 mei.

Jaarverslag 2015 - Sportvisserij Fryslân

15

Na de 4 uur durende wedstrijd wist Geert Jakobs vissend
voor ‘Hengelsportvereniging de Rietvoorn, Kootstertille’
ruim 14,5 kg vis te vangen en is daarmee Fries kampioen
2015. Als 2e eindigde Klaas Mozes van hsv de Oanslach,
Harkema met een gewicht van ruim 13,5 kg. Henk Hoeksma van hsv Leeuwarden lag beslag op de derde plaats
met bijna 13 kg. In totaal wisten de 92 sportvissers ruim
369 kg te vangen.
De deelnemers en organisatie kijken terug op een zeer
geslaagd evenement; 92 deelnemers op een schitterend,
klassiek wedstrijdwater met gelijke kansen voor iedereen,
uitstekende vangsten, resulterend in tevreden sportvissers en een terechte winnaar.

Foto de kampioenen: vlnr Korps de Rietvoorn (2e plts), de
Tjonger (1 plts), de Oanslach 2 (3 plts)

Junioren
“Wat hawwe hjir in moai plakje”; dit was een veel gehoorde kreet op de ochtend van de Fries kampioenschap
Junioren langs de wateren op het Frisiaterrein ten Noordwesten van Grou. Het was de eerste keer dat dit wedstrijdparcours gebruikt werd voor een FK. Alle 26 deelnemers
hebben vis gevangen en na afloop waren alle sportvissers
en begeleiding zeer tevreden over de getoonde inzet en
strijd. Uiteindelijk was Johannes Tabak van hsv de Rietvoorn, Kootstertille de meest ‘betoefte’ sportvisser in cat.
C (t/m 12 jaar) met 1855 gram vis.
In cat B 13 t/m 16 jaar was dit Dennis de Vries eveneens
van de Rietvoorn met een totaal gewicht van 1978 gr.
Bij ‘de oudste jeugd’ tm 21 jaar was het Arne vd Weide van
hsv Opsterland, Gorredijk met 3682 gram.

Op de foto: vlnr Gooitzen Hager (wedstrijdleider, tevens
9e), Koert Schokker (5, HSV Heerenveen), Klaas Mozes (2, HSV
de Oanslach, Harkema), Geert Jakobs (1, HSV de Rietvoorn,
Kootstertille), Henk Hoeksma (3, HSV Leeuwarden), Sipke
Marra (4, HSV Leeuwarden) en Sake vd Meer voorzitter Sportvisserij Fryslân.

Alle drie talentvolle wedstrijdvisser kregen een prachtige
Kampioensbord uitgereikt door Lutz Jacobi die op haar
kenmerkende wijze de prijsuitreiking verrichtte . Alle
deelnemers kregen door haar een prijs uitgereikt en wer-

Feeder

55+

Het Friese Kampioenschap feedervissen vond plaats op
het bekende wedstrijdtraject PM Kanaal Blauforlaet tussen Stroobos en Reahel. Met de straffe wind over het water en aan het einde nog enkele pittige buien is er zeer
matig gevangen.

Het FK 55+ wordt over twee wedstrijden gevist. De eerste wedstrijd vond plaats op de steigers in de van Helomavaart nabij Munnikeburen. De winnaar was Ko Jakobs,
lid van HSV Lemmer met ruim 13,5 kg. Met iets meer dan
8,5 kilo werd Geert van der Meer, van HSV de Rietvoorn
tweede. Als winnaar van vak B, met een dikke 7 kilo, wist
Sake van der Meer eveneens van HSV de Rietvoorn, zich
naar de derde plaats te vissen.

Tijdens de wedstrijd werd er door de 91 deelnemers in totaal ruim 109 kg vis gevangen. De Fries Kampioen, Anne
Dirk van Assen vissend voor HSV Ons Genoegen Makkum
(maar ook lid van de Deinende Dobber),had daarvan 8,5
kg in zijn net. Hij kreeg het Kampioensbord uitgereikt van
wethouder Marten vd Veen van Achtkarspelen. De nummer 2, Henk de Haan van HSV de Rietvoorn, Kootstertille,
had 6887 kg en de nummer 3 Henk Mulder van HSV de
Oanslach, Harkema had met 6849 kg slechts 38 gram minder gevangen.
Tevens vakwinnaars en daarmee respectievelijk 4 en 5;
Dave Martens (3,2 kg/HSV de Oanslach) en Rene Tibbesma (2,7 kg/HSV Heerenveen), maakten de top 5 compleet.

Korps
Onder ‘tige suteriche’ omstandigheden is het FK Korps
gevist op de steigers in het PM Kanaal bij Kootstertille.
Ook de vangsten waren ‘tige suterich’. Er waren zelfs
enkele nullen bij. Dit maakte de uitslag zeer spannend.
Burgemeester Gerbrandy verzorgde op een vrolijke
toon de prijsuitreiking. Uiteindelijk is het korps van HSV
de Tjonger, Makkinga Fries Kampioen geworden met 23
pnt/2990 gr.
Het korps de Rietvoorn 1 (Sake vd meer, Gooitzen Hager,
Harm Bekkema, Klaas Kooistra en Menno Hoogsteen)
behaald 27 pnt/6018 gr en werd daarmee 2e. Als derde
eindigde het korps de Oanslach 2 ( Klaas Mozes, Dave
martens, Johan Koning, Fokke Visser en Martin Reidsma)
eveneens met 27 pnt echter 3779 gr.

Op de foto: Vlnr de 55+ Kampioenen: Egbert vd Kamp,
Geert vd Meer, Ko Jakobs, Sake vd Meer en Lieuwe Pander.
De tweede wedstrijd werd gevist in het v Harinxmakanaal
nabij Midlum.
De dagwinnaar was wederom Ko Jakobs uit Lemmer met
8221 gr vis. Geert vd Meer van de Oanslach (6303 gr) was
2e en derde was Sake vd Meer (3537 gr) van de Rietvoorn.
In de overall uitslag staan ook dezelfde heren op 1,2 en
3 met het totaal gewicht van respectievelijk; 21930 gr,
14878 gr en 10780 gr.

den daarbij in het Stellingswarfs, Fries of in Nederlands
toegesproken en ‘gehugd’. Daarnaast ontvingen alle
deelnemers een leuke ‘goodie-bag’ vol met hengelsportattenties, een heerlijke bak patat van Vos Catering en
werd er afgesloten met een gezamenlijke foto (zie foto).
Op de foto de prijswinnaars: vlnr Dave Martens, Henk de
Haan, Anne Dirk v Assen, Henk Mulder en Rene Tibbesma.
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Als 4e eindigde Egbert vd Kamp en als 5e Lieuwe Pander,
beide van de Oanslach Harkema. Daarmee is overduidelijk dat Ko Jakobs de meer dan terechte nieuwe Fries Kampioen 55+ is geworden.
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Ledental Sportvisserij Fryslân 2015*

Commissie Zeevissen

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

Commissieleden
Bij de start in 2015 bestond de commissie uit 4 personen.
Portefeuillehouder:
Beleidsmedewerker:
Commissieleden:

Rindert Procee
Germ Zeephat
Arjan Klontje
Ruurd Zandstra

Gezien de ontwikkelingen in de visserij in het zoute water
is het van belang dat we als georganiseerde sportvisserij
betrokken zijn bij deze zoute visserij om wellicht in de toekomst hier ook de belangen voor de sportvissers (waarvan
een groot deel lid is van een HSV aangesloten bij Sportvisserij Fryslân) te kunnen waarborgen. Wegens deze reden is
de commissie Zeevissen ingesteld.

Doel Commissie
- Het behartigen van de belangen voor de zeevisserij
- Het zeevissen promoten binnen de provincie

Activiteiten
Landelijke ontwikkelingen
De commissie heeft zich gedurende het jaar 2015 ingezet
voor het volgen van de landelijke ontwikkelingen en te inventariseren hoe groot het belang is voor het zeevissen
binnen Fryslân. Elke bijeenkomst 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 2015 geweest: VIBEG (gesloten gebieden voor de visserij), vissen in windmolenparken,
wedstrijden, enz.

Open FK Kust
In 2015 heeft het FK kustvissen plaatsgevonden op 17 oktober. Ondanks de geringe deelname waren de aanwezige
sportvissers erg positief en was het aantal ten opzichte van
het FK in 2014 verdubbeld. In 2016 zal wederom een open FK
Kust worden georganiseerd.
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.
Er is door de commissie in 2015 twee keer vergaderd. Naast
de overleggen over het FK kustvissen ging het voornamelijk
over de landelijke ontwikkeling in veel zaken rondom de zeevisserij.
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HSV Naam

plaats

junior

VISpas

sublid

Totaal

HSV Utingeradeel

AKKRUM

35

463

6

504

HSV de Raefin

APPELSCHA

18

674

4

696

HSV de Bears

BALK

43

789

16

848

HSV de Kleine Dobber

DONKERBROEK

21

401

0

422

HSV Voorwaarts

DRACHTEN

228

4218

7

4453

HSV Opsterland

GORREDIJK

23

436

0

459

HSV Idaarderadeel

GROU

71

1137

5

1213

HSV de Voorn

HARLINGEN

65

900

3

968

V.S.V. het Baarsje

HARLINGEN

39

494

0

533

HSV Heerenveen e.o.

HEERENVEEN

142

2148

17

2307

HSV Joure e.o.

JOURE

93

926

2

1021

HSV de Roodvin

JUBBEGA

1

202

1

204

HSV Leeuwarden

LEEUWARDEN

269

7665

18

7952

HSV Lemmer e.o.

LEMMER

30

783

4

817

HSV de Tjonger

MAKKINGA

7

190

2

199

HSV Op Lok Ut

METSLAWIER

31

315

0

346

HSV de Makreel

NOORDWOLDE

1

316

2

319

HSV de Rietvoorn

OLDEBERKOOP

8

223

1

232

HSV Ons Genoegen

OOSTERWOLDE

5

256

5

266

HSV Grote Veenpolder Kuinre e.o.

KUINRE

0

0

0

0

HSV de Deinende Dobber

SINT ANNAPAROCHIE

72

1614

4

1690

HSV Ons Genoegen

ST NICOLAASGA

17

237

0

254

HSV de Vriendschap

SNEEK

93

1010

2

1105

HSV de Baars

SNEEK

96

1377

3

1476

HSV Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN

30

1395

2

1427

HSV de Snoek

WOLVEGA

66

1156

21

1243

HSV it Stikelbearske

WIJNJEWOUDE

22

345

0

367

HSV de Oanslach

HARKEMA

3

306

5

314

HSV Workumer Sportvisclub

WORKUM

60

507

3

570

HSV Ons Genoegen Makkum e.o.

MAKKUM

51

925

11

987

HSV Buitenpost

BUITENPOST

19

238

0

257

HSV de Rietvoorn

KOOTSTERTILLE

40

810

25

875

HSV 't Snoerke

BURGUM

40

696

1

737

Totaal

1739

33152

170

35061

* overgenomen uit Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2015
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