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Samen in beweging
kantoor, zodat de lijnen kort zijn en blijven tussen de HSV
en Sportvisserij Fryslân. Daarnaast hebben we in 2017 een
nieuwe functie geïntroduceerd van Veldmedewerker. Deze
medewerker ondersteunt HSV-en in beheer en onderhoud,
coördineert het calamiteitenteam, etc.
We merken dat HSV-en deze wijzigingen in inrichting en samenwerking waarderen en daardoor zelf ook worden gestimuleerd.
Tijdens onze regio-avonden is een vast thema geworden om
met elkaar te verkennen op welke wijze we de organisatie
van de sportvisserij kunnen versterken.
Dit thema speelt ook regelmatig in werkoverleggen binnen
het kantoor in Grou. Daar is ook een absolute wil te zorgen
voor goede dienstverlening en nieuwe initiatieven te nemen. Wij kunnen niet alles alleen. Daarom zijn we ook verheugd dat er sprake is van een zeer goede samenwerking
met Sportvisserij Nederland en onze buurfederaties. Dat
geldt dan op het niveau van medewerkers, maar ook op niveau van bestuurders.

Wedstrijdvisserij

Bij lezing van de nieuwsrubrieken over 2017 op onze website (www.visseninfriesland.nl) werd ik me nog
meer bewust dat de sportvisserij constant in beweging is. Vele vrijwilligers van HSV-en en van Sportvisserij
Fryslân zijn samen met onze beroepskrachten bezig ervoor te zorgen dat sportvissers zo optimaal mogelijk
hun hobby kunnen beoefenen. In dit voorwoord wil ik een aantal in het oog springende onderwerpen naar
voren halen. De inhoud van het Jaarverslag geeft de lezer een goede indruk hetgeen allemaal in 2017 is
gerealiseerd of is gestart.
Regio-avonden
Sportvisserij Fryslân organiseert in het voorjaar en in het najaar regio-avonden waarvoor alle HSV-en worden uitgenodigd. De laatste jaren zien we dat dit concept goed werkt.
Nagenoeg alle HSV-en zijn aanwezig, met name omdat er
naast het uitwisselen van informatie ook volop ruimte is tot
discussie. Vanuit Sportvisserij Fryslân wordt het gewaardeerd dat iedere regio-bijeenkomst een HSV iets vertelt over
het reilen en zeilen binnen hun vereniging. We zijn regelmatig positief verrast door de wijze waarop vele HSV-en in
staat zijn bij hun aangesloten sportvissers vele activiteiten te
bieden. Dan gaat het vooral om wedstrijden binnen de club
om de binding te versterken en de competitie aan te gaan,
maar ook zien we dat HSV-en eens of meerdere keren per
jaar een “Himmeldei” organiseren. Daarnaast vindt regelmatig beheer van viswater plaats. Kortom: vele HSV-en zijn sterk
in beweging.

Uitvoering beleidsplan “Der op út”.
Als afgeleide van het beleidsplan wordt ieder jaar een Jaarplan opgesteld die richtinggevend is voor een groot gedeelte van onze activiteiten. Belangrijke speerpunten in ons
jaarplan waren en blijven vooral gericht om de visstand en
de sportvisserijmogelijkheden te optimaliseren. Immers ligt
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daar het grootste belang voor onze sportvissers. Naast het
genieten van de natuur wil men graag vis vangen. Het water
moet bereikbaar zijn en waar dat niet zo is, zal er sprake moeten zijn van voorzieningen. Bijna alle aspecten van het Jaarplan zijn wel opgepakt in 2017. Soms met goede resultaten,
maar soms duurt het ook aanzienlijk langer dat resultaten
worden bereikt. Wel kunt u er van verzekerd zijn dat prioriteit wordt gegeven aan alle onderwerpen die relatie hebben
met visstand, bevisbaar houden van water en de toegankelijkheid van het viswater.

Jongeren
In 2017 hebben we diverse activiteiten georganiseerd om
jongeren te bereiken. Zo hebben we een Jeugdevent georganiseerd in maart 2017, waarop ruim 80 kinderen afkwamen. Prachtig om al dat enthousiasme bij kinderen te zien.
Dan realiseer je je ook dat vissen van alle tijden is, maar gelukkig ook nog altijd toekomst heeft. Onze jeugd is enthousiast, maar we zullen activiteiten moeten organiseren als
HSV-en en Sportvisserij Fryslân om de jeugd te begeleiden
en te stimuleren. Jeugd wil graag vissen met andere jeugdige vissers en ze willen van elkaar leren. We zullen ervoor
moeten zorgen dat we luisteren naar de jeugd. Immers vissen jongeren op een heel andere manier dan wij het traditi-

oneel gewend zijn. Daarnaast communiceren ze op een andere manier en bereiken elkaar op een andere manier (vooral
via social media).
In 2017 zijn enkele activiteiten gehouden (witvissen en roofvissen) waar vele kinderen op afkwamen. Het jaar 2017 heeft
ons gestimuleerd om in 2018 door te gaan om samen met
HSV-en prioriteit te leggen om kinderen weer in grote getale
regelmatig aan de waterkant te krijgen.
Trots zijn we als Sportvisserij Fryslân dat we in 2017 een
Jeugdraad hebben kunnen installeren. Een 10-tal jeugdige
sportvissers die bereid zijn de schouders eronder te zetten
en activiteiten te organiseren en mee te denken over de manier waarop we jongeren weer aan ons kunnen blijven binden.

Organisatie
Op landelijk niveau, maar ook op federatief niveau, zijn we
een weg ingeslagen om nog meer toegevoegde waarde te
realiseren voor onze HSV-en en daarbij aangesloten sportvissers. Binnen de federatie staan we nu nog dichter bij verenigingen. Iedere regio heeft een eigen coördinator vanuit

De wedstrijdvisserij staat nog steeds in volle bloei in Fryslân.
Vele sportvissers meten regelmatig hun krachten met andere vissers in verenigingswedstrijden, federatieve wedstrijden
of landelijke wedstrijden. We prijzen ons gelukkig met vele
goede wedstrijdvissers. In 2017 werd Christiaan Dijkstra (13
jaar) van HSV de Snoek uit Wolvega Nederlands kampioen
Jeugdvissen U15. Het is mooi dat er ook aanstormend talent is. In 2017 werd het Open Nederlands Kampioenschap
Dobbervissen in Leeuwarden gevist. Dergelijke wedstrijden
geeft mooie promotionele waarde voor de sportvisserij.
Hoewel de deelname aan het teamvissen voor clubs in 2017
werd beperkt tot één team, blijkt nu al dat het enthousiasme
over teamvissen toeneemt. We verwachten in 2018 een aanzienlijk grotere belangstelling.

Vrijwilligers
Ook dit jaar sluit ik het voorwoord af met aandacht voor onze
vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de kurk waarop de sportvisserij
voor een groot gedeelte drijft. Vele mensen steken ongelooflijk vele uren in het dienen van de sportvisserij. Tijdens
de vrijwilligersdag 2017 is Magda Neelen vrijwilliger van het
Jaar geworden. Zij staat symbool voor heel veel vrijwilligers
die net als Magda zoveel tijd steken in de sportvisserij. Alle
vrijwilligers bedankt voor al jullie inzet. Hopelijk mogen we
ook in 2018 weer op jullie rekenen!
We zijn met elkaar in beweging en dat zal ook wel zo blijven.
Niet in stilstaand water turen, maar met elkaar vooruit!
Harrie Holtman
Voorzitter Sportvisserij Fryslân
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leerd op het juiste aantal snoekbaarzen (2 p.p.). Hierbij
werden geen onregelmatigheden vastgesteld. In Weststellingwerf stuitten twee sportvissers op illegaal vistuig
wat voor nader onderzoek aan de BOA van Sportvisserij
Fryslân werd overhandigd. De ingezette politieboot assisteerde verder bij een natuurbrand op de Langhoekspolle.
De deelnemende organisaties aan de actie waren in het
kader van de toezichtkringen natuurhandhaving, de politie Noord Nederland, Staatsbosbeheer Lauwersmeer, It
Fryske Gea en Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

30 september

Commissie Controle en Handhaving

Activiteiten

Opbouw van Commissie

Controle projecten

De commissie Controle en Handhaving is gekoppeld aan
de portefeuille Controle en Handhaving. De commissie is
opgebouwd uit een portefeuillehouder (voorzitter van de
commissie), een medewerker van het kantoor en een aantal commissieleden.

In 2017 bestond de commissie uit de volgende personen
met bijbehorende functie.

In 2017 zijn twee controle acties georganiseerd vanuit
Sportvisserij Fryslân. De controleprojecten zijn een belangrijke schakel in de samenwerkingen tussen de politie, BOA’s van Sportvisserij Fryslân en BOA’s van andere
organisaties die onderdeel zijn van de toezichtkringen,
terwijl ook de samenwerking met onze controleurs wordt
versterkt. Uiteraard hebben naast deze projectmatige
controles een groot aantal individuele controles plaatsgevonden.

Portefeuillehouder:
Medewerker:

Onderstaand een korte opsomming van de resultaten
van de controleprojecten.

Commissieleden

BOA coördinator:
Controleur coördinator:
Coördinator TZK:

Sijbren van der Heide
Germ Zeephat,
later Ronald Nijhoff
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 2017 ingezet voor de
controle op de sport- en beroepsvisserij (in het kader van
de bijvangstenregeling en pilot decentraal aalbeheer). De
commissie heeft in 2017 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 2017.
6
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27 mei
Zaterdag 27 mei hield Sportvisserij Fryslân een provinciale controleactie inclusief het Lauwersmeer. Er werden
224 sportvissers gecontroleerd met 3 boten en 4 auto’s. In
totaal zijn er 12 processen verbaal aangezegd. 6 sportvissers werd proces verbaal aangezegd voor het vissen zonder schriftelijke toestemming. Hiervan kunnen 3 sportvissers hun proces verbaal ontlopen door aan te tonen dat
de schriftelijke toestemming wel in bezit is. Er werden 5
processen verbaal opgemaakt voor het te snel varen, onder meer met een waterscooter en het niet in bezit hebben van vaarbewijzen. Er is 1 proces verbaal opgemaakt
voor het zich bevinden in een aangeduid Natura 2000
gebied van het Lauwersmeer. Rondom het Lauwersmeer
werden bij de trailerhellingen circa 20 boten gecontro-

Zaterdag 30 september heeft er een kleine controleactie
plaats gevonden in de middag en de avond. Dit is gedaan
door twee BOA’s en een controleur. De controleactie is
uitgevoerd om sportvissers te controleren in de omgeving van Leeuwarden en richting Dokkum. Met de politie
is er in de omgeving van Sneek gecontroleerd. Totaal zijn
er circa 20 sportvissers gecontroleerd waarvan 2 een proces verbaal aangezegd hebben gekregen voor het vissen
zonder VISpas. Daarnaast zijn er 2 sportvissers bij Sportvisserij Nederland gecontroleerd op het in bezit hebben
van de VISpas.

zen in de aanland sms vermeld werd. Vier snoekbaarzen
uit categorie 2 bleken niet gemeld te zijn. De visser gaf
haast aan als excuus, waarna hij van de BOA de waarschuwing gele kaart ontving dat bij herhaling een rapportage
aan de VBC zou volgen. Er werden verder in de loop van
het jaar geen onvolkomenheden vastgesteld.

Inzet visstroperij
De beroeps BOA´s hebben zowel zelfstandig (10 x) als wel
op verzoek en in samenwerking met de politie Noord Nederland en de NvWA meerdere malen (11 x) onderzoeken
verricht in het kader van bestrijding visstroperij.
Een groot aantal dagen werd gedregd met opvallende,
en onopvallende boten. Tijdens een dregactie zijn er fuiken aangetroffen binnen het werkgebied Sneek en tegen
de aangetroffen verdachte is een proces verbaal opgemaakt.
Voorts werd assistentie verleend in de opsporing van vermeende stroperij op de Leijen waarbij naar aanleiding
van de inzet van de BOA’s van Sportvisserij twee verdachten door politie en NvWA werden aangehouden ter zaken
stroperij met aal dobbers.

Controles beroepsvisserij
Door de beroeps BOA’s zijn 98 controles op de beroepsvisserij uitgevoerd in het kader van het decentraal aalbeheer en bijvangstregeling snoekbaars. Dit waren zowel
controles op de aanlandingen n.a.v. de aanland meldingen als wel op het steekproefsgewijs controleren op uitvaren (vissen) en het melden van thuiskomst (aanlanding/
sms). Eveneens werd controle uitgevoerd op het bezit van
snoekbaars met de juiste maat tijdens het vissen (70 cm
regeling).
Door de BOA’s werd bij drie beroepsvissers een vermenging van de vangst met die van de vorige dag geconstateerd waardoor controle van het aantal gemelde
snoekbaarzen niet kon plaatsvinden. Een gele kaart werd
aangezegd met de waarschuwing dat bij herhaling een
rapportage aan de VBC volgt. In één geval werd een herhaling vastgesteld en werd de VBC een rapportage aangeboden. De betrokken beroepsvisser werd door de BOA
hiervan in kennis gesteld.
Eén beroepsvisser was voor de gemelde aanlandtijd reeds
thuis. Vastgesteld werd dat een onjuist aantal snoekbaar-

ROC ondersteuning opleiding uniform beroepen
Stageplaats
Gedurende 10 werken werd een student van ROC opleiding uniform beroepen een stageplaats geboden om
ervaring in het omgaan met publiek en aanzeggen proces
verbaal op te doen (zie foto’s).

Vervolg

Commissie Controle en Handhaving

Lesondersteuning
Twee middagen werd aan twee klassen van de opleiding
uniformberoepen een praktijkmiddag verzorgd in het
kader van handhaving visserijwet. M.m.v. twee BOA’s en
vier controleurs werden aan de waterkant vijf opstellingen van sportvissers gecreëerd waarvan bij iedere opstelling een andere tekortkoming in de visserijvoorwaarden vastgesteld moest worden.

aan de wettelijke verplichte cursus permanente her- en
bijscholing en het examen voor het Landelijk Certificaat
Wettelijke Kaders Milieu I met goed gevolg afgelegd. De
vrijwillige BOA heeft dit via zijn werkgever Wetterskip
Fryslân gerealiseerd.

Wisseling kleding BOA’s
Vanuit het door het Landelijk platform Handhaving
Sportvisserij gelanceerde voorstel om te komen tot een
landelijke kleidinglijn van de opsporingsambtenaren
bij de verschillende federaties, werd door het bestuur
Sportvisserij Fryslân besloten daarbij aan te sluiten. Eind
2017 werd de nieuwe Fjällräven kleding geïntroduceerd
en vervolgens ook aan Sportvisserij Fryslân geleverd.
De zwartgrijze bedrijfskleding maakt nu plaats voor de
groenbruine kledinglijn van Fjällräven

Resultaten
BOA

Opleidingen BOA’s
De BOA’s in dienst van Sportvisserij Fryslân hebben aan
de theorie en praktijk Regeling Toets Geweldsbeheersing
(RTGB) voldaan en zijn gecertificeerd voor 2018.
Voorts hebben de twee beroeps BOA’s deelgenomen
8
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Gedurende het jaar 2017 hebben de BOA’s van Sportvisserij Fryslân 44 processen verbaal opgemaakt al dan niet
in combinatie met partners uit de toezichtkring. Hiervan
waren 5 (misdrijf) processen verbaal Wet Dieren voor het
vissen met levend aas. Er zijn 21 waarschuwingen gegeven welke Visserijwet gerelateerd waren. Binnen de Waterwet zijn er 3 processen verbaal opgemaakt, dit kan als
reden hebben het niet in bezit zijn van een vaarbewijs of
het overschrijden van de snelheid. Ook is er één proces

verbaal voor een loslopende hond opgemaakt in samenwerking met een partner uit de toezichtkring. Door de
BOA’s zijn er in 2017 circa 700 sportvissers gecontroleerd.

Controleurs
Gedurende 2017 zijn er door 14 controleurs in 300 controles maar liefst 1042 sportvissers gecontroleerd. De controleurs hebben hun bevindingen geregistreerd in het
registratiesysteem voor de controleurs (RCS). Van de 1042
gecontroleerde sportvissers voldeden 907 aan de visserijregels. Dit betekent dat er 135 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:

niet goed voor elkaar te hebben. De controleurs hebben
voor deze gevallen jeugdvergunningen bij hen en geven
deze aan de kinderen samen met de benodigde voorlichting. Naast het vissen zonder toestemming, bestaan de
overtredingen vooral uit het vissen met te veel hengels,
met levend aas en overige overtredingen.

Overtreding
Aantal
Geen schriftelijke toestemming in bezit (VISpas)
93
Gesloten tijd aassoorten
1
Maken kampvuur of barbecueën
1
Overige overtredingen
24
Vissen met levend aas
4
Vissen met meer hengels dan toegestaan
10
Vissen zonder nachtvistoestemming
1
Weigering medewerking te verlenen
1
Het aantal personen dat zich niet aan de regels houdt is
13% 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 2017 veel de papieren
Jaarverslag 2017 - Sportvisserij Fryslân
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In 2017 opgestarte/lopende projecten

Commissie Sportvisserij Voorzieningen

Visplaatsen Westergeest
Gezamenlijk met HSV de Dobber is er een projectplan opgesteld welke is beoordeeld door 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 Zwaagwesteinde, is dit in het ingediende plan verder
uitgewerkt. Ondanks dat dit project al lange tijd loopt is er in
2017 nog geen groen licht gegeven vanuit de gemeente. De
vergunningaanvraag bij Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân
en gemeente Kollumerland is gedaan en de offertes zijn aangevraagd. Er wordt verwacht dat er in 2018 grotere stappen gezet
gaan worden.

Uitbreiding wedstrijd parcours Kootstertille

Commissie

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

Commissieleden
De commissie Sportvisserij voorzieningen bestaat uit de
volgende 4 personen.
Portefeuillehouder:
Medewerker:
Commissieleden:

Sieds Leijstra
Tamme Smit
Harry Lafleur
Arjen Antonisse

Doel commissie
Een goede toegankelijkheid aan en op het water voor de sportvisserij. De commissie heeft zich gedurende het jaar 2017 voornamelijk ingezet voor het aanleggen van vissteigers en trailerhellingen. Onderdeel van deze werkzaamheden waren diverse
overleggen bij gemeenten, waterschap, natuurorganisaties en
provincie over de aanleg en onderhoud van voorzieningen.

Activiteiten

Gerealiseerde projecten in 2017
Voorzieningen Sud Ie
De sportvisserijvoorzieningen aan de Súd Ie zijn afgerond en
opgeleverd. Er zijn een aantal visplaatsen en een trailerhelling
gerealiseerd. De trailerhelling is 13 juli feestelijk geopend door
10
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het te water laten van de eerste boot. Dit werd gedaan door
wethouder Braaksma van gemeente Dongeradeel en voorzitter
Harrie Holtman van Sportvisserij Fryslân. De sportvisvoorzieningen maakten deel uit van de tweede fase van het programma
Súd Ie en Wetterfront Dokkum.

Trailerhelling Marssum- Deinum
De werkzaamheden rond de trailerhelling nabij de carpoolplaats
Marssum- Deinum zijn afgerond en de trailerhelling is feestelijk
geopend door het te water laten van een boot. Na oplevering
bleek dat er geen aanlegvoorziening geplaatst was. De helling
is in november verbeterd door het plaatsen van aanlegringen en
palen. Ook is in november een mooi infopaneel naast de trailerhelling geplaatst. Gemeente Menameradiel zorgt nog voor een
verharding om de helling heen.

Onderhoud
In 2017 zijn ook nog een aantal kleinere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Hieronder een korte weergave van de werkzaamheden die in opdracht van Sportvisserij Fryslân zijn uitgevoerd:
• Twee keer gemaaid bij de voorzieningen aan de Helomavaart
• Parkeervoorziening en steigers Zwaagwesteinde gemaaid
• Maaiwerkzaamheden steigers P.M. kanaal te Kootstertille (ook
natte profiel) en Blau Forlaet
• Maai en onderhoud werkzaamheden Zestien Roeden
• Visplaatsen Hooivaart maaiwerkzaamheden

Er is in 2015 een projectplan gemaakt voor een mogelijke uitbreiding van het wedstrijdparcours van Kootstertille. Het doel
van de uitbreiding is om het parcours geschikt te maken voor
grotere, nationale wedstrijden. Er is door het algemeen bestuur
een definitief besluit genomen om 44 schanskorven vissteigers
te realiseren op de zuidelijke oever van het PM-kanaal te Kootstertille. De vergunningaanvraag is gestart, het wachten is op de
toestemming van Rijkswaterstaat en gemeente Achtkarspelen.
Bij Wetterskip Fryslân is een melding gedaan van de werkzaamheden. Verwacht wordt dat de aanleg van de steigers in 2018
gestart kan worden.

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. De gemeente wilde graag de vijver overdragen aan Provincie Fryslân
maar dit is ondertussen uit de wereld. Nu wil de gemeente de
visrechten aan de vereniging verhuren. In 2018 wordt er georiënteerd naar de mogelijkheden hierin.

Visplaatsen Tolhuispark Dokkum
Vanuit HSV Dokkum is er de vraag gekomen om de sportvisserijvoorzieningen in het Tolhuispark van Dokkum te verbeteren
door middel van het realiseren van visplaatsen. Door de brede
rietoevers zijn er weinig plaatsen waar je kunt vissen aan deze
vijverpartij. De wel open stukken zijn door afkalving ook slecht
bevisbaar en kunnen daarnaast ook nog gevaarlijke situaties
veroorzaken. Er is onlangs een gesprek bij de gemeente geweest en staan positief tegenover dit project. Er zijn externe
financieringsbronnen benadert en de vergunningsaanvraag
kan gestart worden. Er is hier gekozen voor een eenvoudige visplaats (walbeschoeiing opgevuld met grond)

Vissteigers Marssum
HSV De Deinende Dobber wil graag 3 sportvisvoorzieningen
hebben bij Marssum. Hiervoor zijn verschillende offertes aangevraagd om te kijken wat de financiën en de mogelijkheden zijn.
Eind december wordt er door de HSV een keuze gemaakt over
wat voor type voorziening zij willen hebben. De financiering ligt
voor 50% bij de vereniging en voor 50% bij Sportvisserij Fryslân.

Trailerhelling Harlingen
Gemeente Harlingen is bezig met de realisatie van een nieuwe
trailerhelling en hebben voor een financiële bijdrage de sportvisserij benadert. HSV het Baarsje wil hierin €5.000,- bijdragen
en HSV De Voorn €7.500,-. Sportvisserij Fryslân draagt hieraan
ook een financiële bijdrage.

Ophogen oever Ter Idzard
Bij Ter Idzard ligt een bult grond die bezit is van Provincie Fryslân. Deze grond kan uiterst goed gebruikt worden om de oever op te hogen waardoor deze goed bruikbaar wordt voor de
sportvisserij. De vraag ligt al een poos bij de Provincie. Na verschillende mails en gesprekken zullen zij actie hierin ondernemen en de vraag doorzetten naar de geschikte persoon.

Renoveren vissteiger Kwelderweg
De vissteiger aan de Kwelderweg te Dokkumer Nieuwe Zijlen
is in 2015 door Kuipers Waterbouw opgeknapt. Dit is destijds
niet goed gedaan waardoor de huidige situatie nog vele malen
slechter is. Er moet een compleet nieuwe damwand geplaatst
worden. Hiervoor is een offerte aangevraagd. Staatsbosbeheer
wil hier in meefinancieren mits het dit jaar gerealiseerd kan worden. Dit wordt dus in een versneld traject gezet.

Trailerhelling Esonstad
De trailerhelling in het park van Esonstad kan vaak niet gebruikt
worden omdat de sluisdeur van Esonstad in de wintermaanden
vaak gestremd is. Aan de buitenkant ligt een verouderde trailerhelling die in bezit van gemeente Dongeradeel is. Om ook in
de wintermaanden op het Lauwersmeer te kunnen vissen kan
deze trailerhelling verbeterd worden. De eerste contacten met
de eigenaar zijn gelegd. In 2018 zal dit verder opgepakt worden.

Trailerhelling Wommels
In de omgeving van Wommels is vrijwel geen trailerhelling. Normaliter werden de boten te water gelaten in het haventje van
Wommels maar de havenmeester gaat dit verbieden. De HSV
heeft georiënteerd naar de mogelijkheden waar een helling te
realiseren is. De vraag ligt momenteel bij de gemeente of de uitgekozen locatie hiervoor gebruikt mag worden. In 2018 wordt
verwacht hier verdere stappen in te kunnen zetten.

Vergaderingen
Er is door de commissie in 2017 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 en diverse
gemeenten.
Jaarverslag 2017 - Sportvisserij Fryslân
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Commissie Water en Visstandbeheer (CWV) 2017

De Visstandbeheercommissie (VBC) Friese Boezem is een commissie die is ingesteld om de belangen van
alle partijen die betrokken zijn bij het visstandbeheer op elkaar af te stemmen. Sinds 1999 zijn op initiatief
van de overheid VBC’s 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. Naar de visrechthebbenden
zijn de waterbeheerder Wetterskip Fryslân, de Provinsje Fryslân en de natuur- en terreinbeheerders vertegenwoordigd.
VBC Friese Boezem
Het DB van de VBC bestond in 2017 uit;
Voorzitter:
Eelke Boersma
Secretaris:
Germ Zeephat/Ronald Nijhoff
Sportvisserij:
Obe Veldman
Beroepsvisserij:
Jon Visser

De commissie water- en visstandbeheer van
Sportvisserij Fryslân bestond in 2017 uit:
Portefeuillehouder:
Beleidsmedewerker:
Commissieleden:
Sportvisserij Nederland:

Obe Veldman
Germ Zeephat/Ronald Nijhoff
Wijtze Tjoelker, Piet Riemersma
Jan Kamman

Het AB van de VBC bestond in 2017 uit:

2017

Voorzitter:
Secretaris:
Sportvisserij:

In 2017 is dezelfde vergaderstructuur gehanteerd als in
voorgaande jaren (met een AB en een DB). Daarnaast is de
commissie Water- en Visstandbeheer actief voor het 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 bestuur van Sportvisserij Fryslân. De commissie is dit
jaar 3 keer bij elkaar geweest, het DB van de VBC is 4 keer
bij elkaar geweest en het AB van de VBC 2 keer. Naast deze
reguliere vergaderingen heeft een aantal overleggen plaats
gevonden met andere organisatie, zoals Wetterskip Fryslân,
Provinsje Fryslân, ed. Ook is in januari 2017 een speciale themabijeenkomst over de bijvangstenregeling georganiseerd
en is de evaluatie over de bijvangstenregeling uitgebreid
besproken.

Sportvisserij:
Beroepsvisserij:
Beroepsvisserij:
Waterbeheerder:
Natuurbeheerder:
Provinsje Fryslân:
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Eelke Boersma
Germ Zeephat/Ronald Nijhoff
Obe Veldman (bestuurslid
Sportvisserij Fryslân)
Wijtze Tjoelker (sportvisser)
Jon Visser (voorzitter Friese
Bond van Beroepsvissers)
Jappie Spijkstra (beroepsvisser)
Jan Roelsma (Wetterskip Fryslân)
Frank Leereveld (Staatsbosbeheer)
Klaas Talma
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Activiteiten
Visplan 2018
Het visplan voor 2018 is in 2017 op een aantal punten
geactualiseerd, maar grotendeels gelijk gebleven ten
opzichte van het visplan 2017. Begin 2018 zal het visplan
worden aangeboden aan Wetterskip Fryslân voor toetsing aan de Kader Richtlijn Water. Belangrijkste punten
in het Visplan waren de otterwerende maatregelen en
decentraal aalbeheer. Deze thema’s betreffen beide de
Friese Bond van Beroepsvissers.

Visuitzet

dat een BOA een overtreding had geconstateerd. Dien ten
gevolge is er een passende sanctie opgelegd. Daarnaast
hebben er zich in 2017 geen bijzonderheden voorgedaan.

VBC Lauwersmeer
Naast de VBC Friese Boezem is ook het Lauwersmeer 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. De schubvisrechten
liggen gedeeld bij Sportvisserij Fryslân en Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, en de aalvisrechten liggen bij
de visserijbedrijven Bouma en Keuter.

Begin 2017 is de uitgestelde uitzet van spiegelkarper van
2016 alsnog uitgezet in een aantal Friese wateren. De geplande uitzet van 2017, zoals beschreven in het visplan,
heeft niet plaatsgevonden en is 1-op-1 doorgeschoven
naar 2018. Dit komt omdat er niet voldoende, kwalitatief
goede spiegelkarper bij gerenommeerde kwekers aangekocht kon worden om uit te zetten.

Bijvangstenregeling
De bijvangstenregeling is een 2017 vrijwel ongewijzigd
uitgevoerd zoals in 2016. Het totale quotum bedroeg
10.000 kg, naar rato verdeeld over het visareaal van de 12
deelnemende beroepsvissers. In 2017 is er 4357 kg snoekbaars gevangen, afgerond 44% van het quotum.
In 2017 heeft de Sanctiecommissie eenmaal een deelnemende beroepsvisser ter verantwoording geroepen, naJaarverslag 2017 - Sportvisserij Fryslân
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Commissie Water en Visstandbeheer (CWV) 2017

De VBC Lauwersmeer bestond in 2017 uit:

2017

Voorzitter:
Secretaris:
Sportvisserij:
Sportvisserij:

In 2017 is de VBC 3 keer bij elkaar geweest om diverse onderwerpen te bespreken, waaronder het project Vissen
voor Verbinding, de KRW-visstandbemonstering, meldingen van dode snoekbaars, vismigratie, enz.

Sportvisserij:
Beroepsvisserij:
Beroepsvisserij:
Beroepsvisserij:
Waterbeheerder:
Waterbeheerder:
Terreinbeheerder:
Terreinbeheerder:

Herman Dirks
Germ Zeephat/Ronald Nijhoff
Obe Veldman (Sportvisserij Fryslân)
Albert-Jan Scheper (Hengelsportfederatie Groningen Drenthe)
Rolf Haseloop (Hengelsportfederatie Groningen Drenthe)
Klaas Bouma (beroepsvisser)
Jelte Bouma (beroepsvisser)
Anja Keuter (beroepsvisser)
Roy van Hezel (Waterschap
Noorderzijlvest)
Edwin van der Pouw Kraan
(Waterschap Noorderzijlvest)
Jaap Kloosterhuis
(Staatsbosbeheer)
Jasper Schut (Staatsbosbeheer)

Vissen voor Verbinding
In het meerjarige project Vissen voor Verbinding (ook wel
zeeforelproject genoemd) werkt de sportvisserij samen
met natuurorganisaties, het waterschap en verschillende
overheden aan de terugkeer van de zeeforel. In 2017 zou
opnieuw een subsidieaanvraag voor het project worden
ingediend bij het Waddenfonds, deze is op verzoek van
het Waddenfonds zelf uitgesteld. De subsidieaanvraag
wordt nu, samen met een aantal andere vismigratieprojecten langs de Waddenkust, halverwege 2018 alsnog ingediend. In 2017 zijn wederom grote zeeforellen uitgezet
in het Lauwersmeer, 650 kg in het voorjaar en 350 kg in
het najaar. In april 2017 is in de beken ook weer zeeforelbroed uitgezet.

tijdens de bemonstering 24 vissoorten aangetroffen. De
totale biomassa wordt geschat op 171,2 kg/ha. De meest
gevangen vissoorten waren brasem en blankvoorn, gevolgd door baars, paling, winde en snoekbaars. Opvallend was de toename van soorten als brasem, blankvoorn
en winde en de afname van soorten als snoekbaars, baars,
paling en snoek. Het volledige verslag van de visstandbemonstering is te vinden op de website van Sportvisserij
Fryslân. In 2018 gaat de VBC met de resultaten van de visstandbemonstering aan de slag.

Dode snoekbaars
In het voorjaar van 2017 zijn veel meldingen van sportvissers binnengekomen van dode snoekbaars. Ook de
beroepsvissers hebben veel dode snoekbaars gezien. Het
ging hierbij vooral om grote exemplaren. Het is onduidelijk wat de oorzaak van deze sterfte is geweest, mogelijk
hebben temperatuurschommelingen of ziekte hiertoe
bijgedragen. De VBC heeft besloten indien dit weer voorkomt de dode vis te laten onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen.

KRW-visstandbemonstering
In oktober 2017 heeft adviesbureau Koeman en Bijkerk
BV in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest een KRWvisstandbemonstering uitgevoerd in het Lauwersmeer.
Het open water is hierbij bevist met een stortkuil en de
oevers met een elektrovisapparaat. Beide visserijbedrijven zijn ingehuurd bij de visstandbemonstering. De laatste dergelijke bemonstering was in 2014. In totaal zijn
Jaarverslag 2017 - Sportvisserij Fryslân
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Voorlichting & promotie

De volgende actiepunten zijn in 2017 samen met
Sv Nederland en de buurfederaties opgepakt:
4. Samenwerken met natuur-, sport- en recreatieorganisaties intensiveren (actie 2)
5. Blijven communiceren over het verantwoord
omgaan met vis (actie 4)
6. Zo goed mogelijk gebruik maken van alle beschikbare
media (actie 13)
7. De maatschappelijke waarde van sportvissen uitdragen
(actie 16)

1. Relatienetwerk met gemeenten opbouwen (actie 1)
Ondersteunen van HSVen met opbouwen relatienetwerk met
Friese gemeenten.

Sectie Voorlichting & promotie
De werkzaamheden en taken voor Voorlichting & Promotie
worden uitgevoerd en geïnitieerd door de medewerker V&P
op het kantoor.

Taken:
• Ondersteunen van de promotieactiviteiten van de ander
commissies;
• Verzorgen van uitgifte van folders en ander vormen van
promotieartikelen over de Friese hengelsport (nationaal
en internationaal);
• Vertegenwoordigen van Sportvisserij Fryslân op beurzen;
• Samenwerking zoeken met andere federaties op het gebied van promotie;
• Zorgdragen voor correcte persvoorlichting aangaande
Sportvisserij Fryslân zaken;
• Voorlichting verzorgen aan de verenigingen;
• Voorlichting verzorgen aan politiek en overheid;
• Bieden van ondersteuning aan verenigingen op het gebied van voorlichting en promotie;
• De federatieve uitgave/editie van het Visblad (2x) en het
verenigingsblad Fisk&Wetter verzorgen (4x);
• Beheren en onderhouden van de website en Facebook
van Sportvisserij Fryslân.
Medewerker V&P:
Bestuurlijk verantwoordelijk:
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Pyt Achenbach
Harrie Holtman
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Voor 2017 zijn een aantal speerpunten opgesteld en
vastgelegd in het Jaarplan 2017
In 2017 zijn de prioritaire acties uit het beleidsplan die zijn
ingezet in 2016, voortgezet en uitgebreid. Aanvullend zijn
acties opgepakt in het project “Sportviswater op de kaart”,
dat Sv Fryslân samen met Sv Nederland en betrokken HSVen
in 2017 goede voortgang heeft geboekt.

De reeds in 2016 gestarte acties voor 2017 zijn in het kort:
1. Ondersteunen van HSVen met opbouwen
relatienetwerk met Friese gemeenten (actie 1)
• 2016 De Fryske Marren; 2017 uitbreiding aanpak
andere gemeenten
2. Samen met HSVen starten met een Himmeldei (actie 15)
• 2016: eerste Himmeldei; 2017: i.s.m. de Friese Milieufederatie uitbreiden naar meer locaties samen met
meer vrijwilligers vanuit de HSVen
3. Gratis online jeugdvergunning via de websites van alle
HSVen (actie 25)
• In 2017 wordt de online jeugdvergunning via de
websites van alle geïnteresseerde HSVen aangeboden;
Sv Nederland ondersteunt hierbij

Actie
Het proces dat in 2016 is gestart in de gemeente Fryske Marren is tevens gestart in de gemeente Achtkarspelen. Hierbij
zijn de volgende HSVn betrokken: HSV Buitenpost, HSV de
Oanslach Harkema, HSV de Rietvoorn Kootstertille en HSV
Surhuisterveen. Er heeft een eerste oriënterende bijeenkomst plaatsgevonden waarin is besloten dat er in 2018, na
de gemeenteraadsverkiezingen, een vervolg aan wordt gegeven. Tevens is het voorbestaan van HSV Buitenpost een
onzekere factor in dit project. Ondertussen zijn samen met
de HSVn Lemmer, de Bears Balk, Ons Genoegen Sint Nicolaasga en Joure de contacten binnen de gemeente Fryske
Marren voortgezet. Ten behoeve van het project zijn factsheets en andere documenten opgesteld over de aanwezige
viswateren. Op basis hiervan zijn wederzijdse wensen en
eisen opgesteld om een optimaal gebruik te realiseren van
het aanwezige viswater in de gemeente de Fryske marren.
Dit project is een continu proces en loopt de komende jaren
door.

2. In samenwerking met hengelsportverenigingen
vuilruimacties door sportvissers organiseren langs de
waterkant, te beginnen met een jaarlijkse Himmeldei
(actie 15)
Actie
Er is op de ALV, 9 mei, met alle HSVen in regio-bijeenkomsten
afgesproken om de jaarlijkse Himmeldei te organiseren in de
week van 10-15 september. Hiervoor is een aanmeldingsformulier geplaatst op de site. Voor de organisatie en coördinatie van het geheel is samenwerking gezocht met de Friese

Milieu Organisatie en Omrin. Beide instantie reageerden
enthousiast. Teleurstellend was de daadwerkelijke aanmeldingen van de HSVn. Uit eindelijk heeft er een Himmelactie
plaatsgevonden in het Rengerspark door HSV Leeuwarden
en in de omgeving van Menaldum door HSV de Deinende
Dobber, St Annaparochie.

3. Gratis online jeugdvergunning via de websites van
alle HSVen (actie 2)
Actie
Zowel op de ALV als tijdens de regio-bijeenkomsten is er gewezen op de mogelijkheid om de digitale module ‘gratis online jeugdvergunning’ te plaatsen op de HSV-website.
Met deze Jeugdvergunning kan de jeugd, niet ouder dan 14
jaar, gratis vissen in een groot deel van Friesland, Groningen
en Drenthe met niet meer dan één hengel. Er gelden verder
de volgende regels: Er mag alleen gevist worden met brood,
maden, wormen, deeg of maïs. De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet. Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten.
Deze vergunning wordt verstrekt via de websites van de
volgende hengelsportverenigingen uit ons gebied: HSV de
Deinende Dobber, St. Annaparochie - HSV it Stikelbearske,
Wijnjewoude - HSV Leeuwarden - HSV Workum - HSV Voorwaarts - HSV de Rietvoorn, Kootstertille - HSV Ons Genoegen
Makkum - HSV Op lok ut.

4. Samenwerken met andere organisaties (actie 2)
Samenwerken met natuur-, sport- en recreatieorganisaties intensiveren, en zo mogelijk samenwerking met de (buur)federaties en Sportvisserij Nederland versterken.
Actie
Op 24 april is de website www.fishinginholland.nl live gegaan. In samenwerking met Sportvisserij Nederland geeft
deze website ruime informatie over de sportvismogelijkheden in Nederland, waarbij Fryslân als specifiek sportvisgebied een prominente plaats heeft. Met name de Friese
Boezem, de Alde Feanen en Rottige Meenthe krijgt hierbij
de nodige aandacht.
Over het uitwisselen van visrechten en mogelijke aansluiting
bij sommige acties zijn er regelmatig contacten met Friese
Milieu Federatie, Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

Jaarverslag 2017 - Sportvisserij Fryslân
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Commissie Jeugd

Voorlichting & promotie

5. Blijven communiceren over het verantwoord omgaan met vis (actie 4)
Blijven communiceren over het verantwoord omgaan met vis,
zowel naar sportvissers, scholen en maatschappelijke organisaties.
Actie
Via persberichten en perscontacten zijn er artikelen verspreid
over met name sportvisactiviteiten en wedstrijden. Daarbij
hebben, met name lokale Jeugdactiviteiten (roofvisdagen,
jeugdwedstrijden en vislessen) extra aandacht gekregen.
Ook in ‘Fisk&Wetter’ wordt regelmatig aandacht geschonken
aan verantwoord omgaan met vis. Specifiek wordt daarbij
gelet op de publicaties van (vangst)foto’s. Ook middels vislessen, jeugdviscursussen en andere jeugdactiviteiten is het
verantwoord vissen actief uitgedragen.

6. Zo goed mogelijk gebruik maken van alle beschikbare (digitale)media (actie 13)
Actie
Voor de digitale communicatievormen is er regelmatig contact met het gespecialiseerde communicatiebureau ‘Leuk
Communicatie’ te Heerenveen. Tijdens de contacten met
HSV is aangegeven dat wij graag deze expertise delen met
de HSVn en hen stimuleren ook aan de slag te gaan met diverse mediavormen.
Zodra de gelegenheid daar was zijn de website en facebook
optimaal ingezet. Met name de facebookpagina levert veel
respons en bezoekers op. Steeds vaker maken we gebruik
van ons Twitter en Instagram account. Dit vraagt nog de nodige aandacht.

7. De maatschappelijke waarde van sportvissen uitdragen in externe media (actie 16)
Actie
Middels persberichten, perscontacten, adverteren i.c.m. redactioneel zoeken we actief externe publiciteit. Dit heeft geresulteerd in enkele redactionele artikelen in de Leeuwarder
Courant en Friesch Dagblad. Daarnaast zijn, i.c.m. ingekochte
advertentieruimte, redactionele artikelen verschenen in recreatiebijlage van Friesch Dagblad en verschillende Recreatiekrant.

Opbouw van Commissie
De Portefeuille Jeugd bestaat uit een Portefeuille houder,
een jeugdraad en twee een beroepskrachten.
Portefeuillehouder:		
Sybrand de Vries
Kantoor:		
Albertje Hoff en Tamme Smit
Commissieleden:		
Jesse Cuperus, Aiso,
		
Jesse Wagenaar, Jolanda,
		
Mattijn, Pyter, Raymon,
		Robert

Doel van de Portefeuille jeugd voor 2018
1. Jongeren enthousiasmeren voor de hengelsport.
2. HSV-en ondersteunen bij het organiseren van jeugd evenementen.
3. De federatie brengt de door de HSV-en geplande jeugdactiviteiten voor 2018 in kaart.
4. 3 jeugdevenementen organiseren in samenwerking met
de HSV-en
5. Samen met de HSV-en actief opzoek naar viscoaches en
vismeesters
6. Aantal vislessen op de basisscholen uitbreiden.

Activiteiten

Gerealiseerde punten in 2017
1. Realiseren van een jeugdraad
In 2017 heeft zich een jeugdraad gevormd bestaande uit 8
fanatieke vissers van 20 tot 25 jaar. Deze vissers hebben zich
aangemeld na een oproep op Facebook. De jeugdraad gaat
vooral evenementen organiseren en HSV’en ondersteunen
bij jeugdwerk.

2. Jeugdevent in Grou
Zaterdagavond 11 maart heeft Sportvisserij Fryslân een het
jeugdevent in Grou georganiseerd.
Niemand minder dan VisTv presentator Marco Kraal was de
hele avond aanwezig. Marco heeft vertelt over zijn visavonturen, maar is ook in gesprek gegaan met de aanwezigen
over het sportvissen in Fryslân. Prachtige verhalen kwamen
op tafel over hoe een ieder het liefste zelf vist, welke vissen
men graag vangt en of er nog wensen zijn.
Deze avond was het ook mogelijk te praten met een aantal
jonge Friese karper-, roofvis- en witvisfanaten. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Veel vragen gingen over stekken,
aas en materiaal.
3. Roofvisdag in samenwerking met SNB georganiseerd
De Fryske afdeling van de Snoekstudiegroep Nederland/België (SNB) organiseert een dergelijke dag al jaren en snel werd
besloten om de krachten te bundelen. En met succes!
Maar liefst 40 sportvissertjes tussen de 10 en 16 jaar oud konden worden verdeeld over 18 bootvrijwilligers en 5 vanaf de
kant vissende vrijwilligers.
Er werd gevist in en om Grou. Vanaf 8 uur werd er verzameld
in Waterhostel Oer ’t Hout, maar veel vissertjes waren al veel
eerder aanwezig. Het was de bedoeling dat iedereen één
dagdeel vanuit de boot zou vissen en één dagdeel vanaf de
kant. Sommige vissertjes hadden geluk en mochten tweemaal vanuit de boot. Zo rond 17 uur was de visdag ten einde
en kon er nog even worden nagepraat onder het genot van
een hapje en een drankje.
Jaarverslag 2017 - Sportvisserij Fryslân
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niseren één of meerdere jeugdactiviteiten per jaar. Deze
jeugdactiviteiten bestaan vooral uit viswedstrijden, maar
ook worden er cursusmiddagen en roofvisdagen genoemd.
Een veel voorkomend probleem die genoemd werd, was het
krijgen van deelnemers. Hiernaast is het werven van vrijwilligers ook een probleem. Om de visserij onder de Friese jeugd
te stimuleren, en het organiseren van jeugdactiviteiten te
bevorderen, zijn er op deze bijeenkomst afspraken gemaakt
tussen de aanwezige hengelsportverenigingen en
Sportvisserij Fryslân.

Er is deze dag zeer goed gevangen. Er zijn een flink aantal
“eerste snoeken” gevangen en ook zijn er diverse vangstrecords aangescherpt. Vangen is natuurlijk belangrijk. Maar
plezier maken is wat deze dag voorop stond. Genieten van
de natuur en van ervaren vissers leren hoe bijvoorbeeld de
kieuwgreep werkt. Dat snoeken zonder problemen je draad
doorbijten en dat je daarom met een stalen onderlijn moet
vissen. En dat het belangrijk is om een goede onthaaktang
bij je te hebben. En pleisters……
4. Witvisdag Heerenveen
Op Zaterdag 1 juli organiseerde Sportvisserij Fryslân samen
met HSV Heerenveen een Witvisdag voor de jeugd t/m 24
jaar. Als locatie was gekozen voor de Mercuriusvijver op het
Industrieterrein ‘de Kavels’ langs de A32 te Heerenveen.
Op deze dag kregen de jonge sportvissers ‘tips & trucs’ en
adviezen om nog meer plezier te beleven aan het vissen en
het wedstrijdvissen. Ervaren wedstrijdvissers zoals Henri van
der Wal, Fokke Visser en Jan Grijpstra waren aanwezig om
deze zaken te demonstreren en te laten ervaren.
5. Info avond / vergadering met alle HSV-en
Op dinsdagavond 10 oktober zijn we met meerdere hengelsportverenigingen bij elkaar gekomen om te praten over
verschillende jeugdzaken. Op deze avond is er aandacht besteed aan de huidige jeugdactiviteiten bij verenigingen, de
vraag naar jeugdactiviteiten en het werven van een actieve
jeugdige jeugdraad en vismeesters.
Veel van de aanwezige hengelsportverenigingen orga-
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6. Hobbybeurs FEC Leeuwarden
Samen met hengelsportvereniging Leeuwarden was er op
de Hobbybeurs in het FEC Leeuwarden een groot plein voor
de sportvisserij ingericht. Hier was informatie over specifieke
visserijen, informatie voor startende vissers en veel aandacht
voor de jeugd te vinden. De stand werd leuk bezocht en de
reacties waren positief.

Opbouw van Commissie

In 2017 opgestarte/lopende projecten

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.

1. Jeugdevenementen organiseren in de drie regio’s
2. Het werven van viscoaches en vismeesters

Commissieleden
Bij de start van het seizoen 2017 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
NOK
Op 8 april vond het Noord Oostelijk Kampioenschap plaats.
De centrale organisatie was dit jaar in handen van Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe waarbij wederom het
Beukerskanaal nabij Steenwijk als wedstrijdwater was gekozen.
Rond de 212 deelnemers uit de Noordelijke provincies, waarvan 34 uit Fryslân, hadden zich aangemeld voor deze wedstrijd. Namens Sv Fryslân was Gert Jakobs van HSV de Rietvoorn, Kootstertille met zijn derde plek het meest succesvol.

Friese kampioenschappen/selectiewedstrijden 2017
De diverse Friese Kampioenschappen zijn allemaal zeer goed
verlopen en we kijken terug op een zeer geslaagd seizoen.
Ook de Friese deelname aan enkele Nederlandse Kampioenschappen waren redelijk succesvol. De best geklasseerde
Fries tijdens het NK Senioren, gehouden in het van Harinxmakanaal bij Leeuwarden, was Roland Kromkamp (HSV de
Tjonger) als 5e bij de 55- met 3680 gr.
‘Good old’ Menno Hoogsteen (de Rietvoorn) was 5e bij de
55+ met 4110 gr. De kampioen van vorig jaar, Lieuwe Pander, volgde direct daarna met de 6e plek (3875 gr). Ook heeft
HSV de Rietvoorn, Kootstertille, dit jaar voor het eerst vanuit
Sportvisserij, deel genomen met ca 25 wedstrijdvissers aan
het NK Clubs in het NoordHolland Kanaal. Hoewel de klassering enigszins teleurstellend was heeft de ploeg een goede
indruk achtergelaten. De topper zat dit jaar nadrukkelijk bij
de Junioren. In de categorie t/m 15 jaar werd Christiaan Dijkstra, van HSV de Snoek Wolvega, namelijk Nederlands Kampioen; een fantastische en unieke prestatie (zie pag..)

Actuele informatie van Sportvisserij Fryslân
Kampioenen Galerij 2017
Op deze pagina’s vind je een overzicht van de kampioenen die de diverse Friese kampioenschappen dit jaar hebben opgeleverd.

FRIES FEEDER
KAMPIOENSCHAP
Op zaterdag 10 juni vond het Friese Kampioenschap feedervissen plaats op het bekende
wedstrijdtraject Prinses Margrietkanaal
Blauforlaet/Reahel. Tijdens de wedstrijd
werd er door de 90 deelnemers in totaal ruim
140 kg vis gevangen.
De Fries Kampioen, Rene Tibbesma van
Hengelsportvereniging de Snoek, Wolvega,
had daarvan 8.806 gram in zijn net. Hij kreeg
het kampioensbord uitgereikt van Gooitzen
Hager, wedstrijdleider namens Sportvisserij
Fryslân.
Het was een spannende strijd want de
nummer 2, Meindert de Boer van HSV de
Rietvoorn Kootstertille, had slechts 80 gram
minder gevangen. De nummer 3 Jan Bousma
– eveneens van HSV de Rietvoorn – had bijna

FRIES KAMPIOEN TEAMS

FRIES KAMPIOENSCHAP SENIOREN

Een fraaie selectie van veertien teams streed om het Friese Kampioenschap vanaf de oevers van de Workumer Trekvaart. Hoewel
de verschillen in vangsten tussen de vakken redelijk groot waren, is
er over het geheel genomen goed gevangen. Het team van HSV de
Tjonger, Makkinga heeft ruim 41 kg gevangen en scoorde in totaal 15
punten. Het team van Ons Genoegen, Makkum kwam met 38,5 kg
op 21 punten en werd tweede. Het team Grondel 2 behaalde de derde
plaats met 24 punten en bijna 32 kg. Zowel de vangsten als het weer
waren prima en ook daardoor klonk er geen enkele wanklank onder de
deelnemers en was men uiterst tevreden over het verloop van de wedstrijd. In totaal wisten de 70 deelnemers bijna 350 kg vis te vangen.

Bijna negentig sportvissers op een rij in heerlijk zonnig weer met
een briesje in de rug. Sterk geconcentreerd met een 13 meter lange
hengel, vissend vanaf hun indrukwekkend plateau op de vissteigers
aan de Helomavaart. Turend naar hun ranke dobber om elk moment
de winnende vis aan de haak te kunnen slaan. Dit was het beeld
tijdens de Friese Kampioenschappen wedstrijdvissen op zaterdag
20 mei langs de Helomavaart bij de Rottige Meenthe. Dit jaar werd
voor de eerste keer in twee categorieën gevist: ouder dan 55 jaar en
jonger dan 55 jaar. Na de vier uur durende wedstrijd wist in de jongste
categorie Chris Wesstra vissend voor HSV de Tjonger bijna 8 kg vis
te vangen en is daarmee Fries kampioen 2017. Als tweede eindigde
Roland Kromkamp eveneens van de Tjonger met een gewicht van
bijna 5 kg. In totaal vingen de 89 sportvissers ruim 136 kg vis.

Team de Tjonger: (achterste rij v.l.n.r.) Auke Wesstra, Foppe
Bergsma en Chris Wesstra
(voorste rij v.l.n.r.) Gert Timmer en Roland Kromkamp

Winnaars FK Senioren: (achterste rij v.l.n.r. > 55)
Klaas de Vries, Roelf vd Molen en Hilko Snip
(voorste rij v.l.n.r. < 55) Roland Kromkamp en Chris Wesstra

Prijswinnaars FK Feeder: (v.l.n.r.) Sake van der Meer, Edwin van Duinen, Fries kampioen
Rene Tibbesma en Meindert de Boer. Helaas ontbreekt Jan Bousma (brons) op de foto.

6 kg gevangen. Sake van der Meer (4.467 gram/
HSV de Rietvoorn) en Edwin van Duinen (2.537

gram/HSV Leeuwarden) maakten de top 5
compleet.

SAKE VAN DER MEER
BOKAAL
Het laatste Fries Kampioenschap zoetwater
is dinsdag 20 juni gevist door de categorie
55+ vanaf de oevers van het Prinses Margrietkanaal onder de zendmast van Spannenburg. Er is deze dag heel goed gevangen
door de mannen. In totaal maar liefst een
dikke 291 kg.

FRIES KAMPIOENSCHAP
JUNIOREN

De dagwinnaar was Jan Zeephat van HSV
de Oanslach met maar liefst 24.801 gram
vis. Menno Hoogsteen van de Rietvoorn
Kootstertille (16.183 gram) was 2e en derde
was Geert vd Meer (12.755 gram) ook van
HSV de Oanslach uit Harkema.
Aangezien Harm Bekkema deze wedstrijd als
tweede was geëindigd in zijn vak en dit ook
in de eerste wedstrijd had gepresteerd is hij
overall kampioen geworden. Daarmee is hij de
winnaar van de ‘Sake vd Meer Wisselbokaal’.
De winnaar van vorig jaar, Grietus de Vries,
moest de bokaal met pijn in het hart afstaan.
Als tweede in het totaalklassement eindigde

www.visseninfriesland.nl

Kampioenen Sake van der Meer Bokaal 55+:
(v.l.n.r.) Menno Hoogsteen (2), Harm Bekkema (1) en Sake vd Meer (3)

Menno Hoogsteen (eveneens met 4 punten
maar 8 kg minder vis) en als derde de naamgever
van de bokaal, Sake van der Meer uit Kootstertille.

Met het totaalgewicht over twee wedstrijden
van meer dan 28 kilo is overduidelijk dat
Harm Bekkema de meer dan terechte nieuwe
Fries Kampioen 55+ is geworden.

Het wordt onderhand een traditie dat de
wateren op het Frisiaterrein ten noordwesten
van Grou gebruikt worden voor het Fries
Kampioenschap Junioren. De lokale HSV
Idaarderadeel had vooraf het parcours geheel
laten opschonen en het lag er op 3 juni dan
ook prachtig bij. Alle 28 deelnemers hebben
vis gevangen en na afloop waren alle sportvissers en begeleiding zeer tevreden over de
prachtige visdag.
Tijdens de vijf uur durende wedstrijd werd
zeer enthousiast gevist en is er in totaal
30.565 gram vis gevangen. Uiteindelijk was
Niels de Groot, HSV Voorwaarts Drachten de
meest ‘betoefte’ sportvisser in de catagorie
t/m 15 jaar met 3.039 gram vis. Hij bleef
daarbij Christiaan Dijkstra met 1.532 gram
ruim voor.

Prijswinnaars Fries Kampioenschap Junioren

In de U-20 klasse werd Iwan Praamstra van de
Rietvoorn met een totaalgewicht van 2.112 gr de
Fries Kampioen. Gevolgd door Ruben Elsinga
HSV de Snoek Wolvega met 1.549 gram.
Bij ‘de oudste jeugd’ t/m 25 jaar was het Jeroen
de Boer van HSV de Oanslach Harkeman, met
5.211 gram die Roland Kromkamp met 2.296

gram voor bleef.
Alle drie de kampioenen kregen een prachtig
kampioensbord uitgereikt door wedstrijdleider Wijtze de Haan. Daarnaast ontvingen
alle deelnemers een leuk gevulde tas, een
heerlijke bak patat van Vos Catering en werd
er afgesloten met een gezamenlijke foto.
12/17 www.hetvisblad.nl
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De trailerhelling in Marssum is tot stand
gekomen door een samenwerking van de
gemeente Menameradiel en Sportvisserij
Fryslân,Vervolg
die samen met Sportvisserij Nederland,
HSV de Deinende Dobber en HSV Leeuwarden

bijdroegen aan de financiering. De symbolische
opening werd op 12 juli verricht door wethouder
Arend Dijkstra van de gemeente Menameradiel, Harrie Holtman van Sportvisserij Fryslân
en Roald Schmidt van Bureau Schmidt. De

Kampioenen galerij

er een aantal mooie visplekken gecreëerd langs
de Lauwersseewei en de Krienserwei. De trailerhelling en de visplaatsen zijn een samenwerking
tussen het programmabureau Súd Ie/Wetterfront Dokkum en Sportvisserij Fryslân.

Christiaan Dijkstra
Nederlands jeugdkampioen

Ledental Sportvisserij Fryslân 2017*

HSV Naam

HSV plaats

VISpas

JeugdVISPAS

extra VISPAS

Totaal

HSV Leeuwarden

LEEUWARDEN

7663

217

17

7897

HSV Voorwaarts

DRACHTEN

4276

188

8

4472

HSV Heerenveen e.o.

HEERENVEEN

2045

94

14

2153

HSV de Deinende Dobber

SINT ANNAPAROCHIE

1606

73

5

1684

HSV de Baars

SNEEK

1458

75

3

1536

Wolvega was tijdens het NK Junioren op 9 september in het Beukerskanaal

HSV Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN

1304

24

1

1329

de beste in zijn leeftijdscategorie.

HSV de Snoek

WOLVEGA

1202

50

25

1277

HSV Idaarderadeel

GROU

1174

64

8

1246

HSV de Vriendschap

SNEEK

1089

74

4

1167

HSV Joure e.o.

JOURE

944

76

2

1022

HSV de Voorn

HARLINGEN

915

44

3

962

HSV Ons Genoegen Makkum e.o.

MAKKUM

876

45

10

931

HSV de Rietvoorn

KOOTSTERTILLE

873

27

25

925

HSV Lemmer e.o.

LEMMER

767

41

4

812

HSV de Bears

BALK

725

22

14

761

HSV 't Snoerke

BURGUM

697

13

1

711

HSV Workumer Sportvisclub

WORKUM

644

55

3

702

HSV de Raefin

APPELSCHA

634

18

3

655

V.S.V. het Baarsje

HARLINGEN

469

18

1

488

HSV de Kleine Dobber

DONKERBROEK

395

14

0

409

HSV Op Lok Ut

METSLAWIER

377

32

0

409

HSV Utingeradeel

AKKRUM

373

15

9

397

HSV Opsterland

GORREDIJK

373

7

0

380

HSV it Stikelbearske

WIJNJEWOUDE

347

14

3

364

HSV de Makreel

NOORDWOLDE

300

0

2

302

HSV Ons Genoegen

ST NICOLAASGA

273

16

2

291

HSV Ons Genoegen

OOSTERWOLDE

266

2

4

272

HSV de Oanslach

HARKEMA

266

1

4

271

HSV de Rietvoorn

OLDEBERKOOP

245

7

1

253

HSV Buitenpost

BUITENPOST

224

12

0

236

HSV de Roodvin

JUBBEGA

198

0

1

199

HSV de Tjonger

MAKKINGA

185

4

2

191

Totaal Sv Frl 2017

33183

1342

179

34704

Totaal Sv Frl 2016

33110

1540

167

34817

verschil 2016 - 2017

73

-198

12

-113

Christiaan Dijkstra is de nieuwe Nederlands kampioen bij de junioren
tot 15 jaar. Het jeugdselectielid van Hengelsportvereniging de Snoek uit

Christiaan is als jeugdlid een aantal jaren geleden
gestart met de opleiding tot wedstrijdvisser
bij HSV de Snoek. Tijdens dit traject heeft hij
zich bewezen als een supertalent. De betrokken
coaches voorspelden toen al dat Christiaan een
wedstrijdtopper in de dop was. Dat blijkt nu
zeker het geval te zijn: deze geweldige prestatie
op landelijk niveau is het bewijs.

PRACHTIG RESULTAAT
Aan het Beukerskanaal liet Christiaan met
32

5.515 gram vis de concurrentie in de categorie
U15 achter zich.
Bovendien bleek in de totaaluitslag van alle
categorieën dat hij hiermee van de 126 deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap het
op één na zwaarste gewicht had binnen weten te
hengelen. Een prachtig resultaat.
Vol trots nam hij dan ook de bloemen, het Delftsblauwe bord en zijn gewonnen gouden plak in
ontvangst.
Van harte gefeliciteerd, Christiaan!

Christiaan Dijkstra

* overgenomen uit Jaarrekening Sportvisserij Nederland 2017
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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.

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.

Open FK Kust

Doel commissie

Selectie Noord

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

Op 15 april heeft de Selectiewedstrijd in regio Noord plaats
gevonden. De 4 winnaars hebben deel kunnen nemen aan
het NK Kustvissen te Domburg. Deze wedstrijd is op 14 oktober gevist. Beiden wedstrijden waren een succes met een
goede opkomst. Zeer positieve reacties waardoor er besloten is de Selectie Noord in 2018 wederom te organiseren.

In 2017 heeft het FK kustvissen plaatsgevonden op 28 oktober te Roptazijl. De opkomst was goed maar er is geen stijging geweest ten opzichte van andere edities. De reacties op
het FK Kust waren erg positief. In 2018 zal wederom een open
FK Kust worden georganiseerd.

Commissieleden
Portefeuillehouder:
Beroepskracht:
Commissieleden:

Rindert Procee
Tamme Smit
Atte de Vries
Ruurd Zandstra

Activiteiten
Landelijke ontwikkelingen
De commissie heeft zich gedurende het jaar 2017 ingezet
voor het volgen van de landelijke ontwikkelingen en te inventariseren hoe groot het belang is voor het zeevissen binnen Fryslân. Een gedeelte van de bijeenkomsten van het
landelijke zeevisplatform is bijgewoond door één van de
commissieleden. In deze landelijke bijeenkomsten worden
de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en N2000
e.d. besproken. Belangrijke landelijke zaken zijn in 2017 geweest: VIBEG (gesloten gebieden voor de visserij), vissen in
windmolenparken, wedstrijden, recreatief staand wand visserij, e.d.

Eén van de doelen van het Open FK kustvissen is om de kustvisserij in Fryslân op de kaart te zetten en tevens te zien hoe
groot de zeevisserij is in de provincie. Dit zijn tenslotte de
sportvissers waar de belangen van behartigd moeten worden.

Vergaderingen
Er is door de commissie in 2017 één keer vergaderd. Naast
de overleggen over het FK Kust ging het over de landelijke
ontwikkelingen van zaken rondom de zeevisserij.
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Biensma 27
9001 XZ Grou
Tel.: 0566 - 62 44 55
www.visseninfriesland.nl
info@visseninfriesland.nl

