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Vrijwilliger uit de regioFryslân

Naam
Piet Roedema

Woonplaats
Boksum; een prachtig, lieflijk dorpje 
onder de rook van Leeuwarden

Leeftijd
64 jaar

Beroep
Gepensioneerd elektrotechnisch inspec-
teur

Op welk vlak ben je actief als vrijwil-
liger in de sportvisserij
Ik heb op dit moment verschillende 
functies. Voor Controle&handhaving 
coördineer ik de inzet van de vrijwillige 
controleurs. Dit doe ik in samenwerking 
met de BOA’s (Buitengewoon opspo-
rings ambtenaar) en de Toezichtskring 
Natuurhandhaving. Vanuit dit werk-
veld ga ik ook zeer regelmatig zelf op 
controle, veelal met de controleboot van 
Sportvisserij Fryslân.
Daarnaast ben ik als bestuurslid van 
hengelsportvereniging Ons Genoegen 

Piet Roedema
Sportvisserij Fryslân is een organisatie die voornamelijk draait op 

vrijwilligers. Een grote groep enthousiaste mensen die hun tijd en energie 

graag inzetten voor de sportvisserij. Een aantal van hen is met hart en ziel 

verbonden aan de hengelsport. Zij staan altijd klaar voor de organisatie. In 

deze rubriek brengen we een van deze vrijwilligers voor het voetlicht.

Makkum betrokken bij de jeugd en 
de wedstrijden van de HSV. Ook het 
komende 50 jarig jubileum van Ons 
Genoegen, 19 april 2014, vraagt de 
nodige aandacht en tijd. Wij willen hier 
een speciale happening van maken met 
name gericht op het goede werk van het 
Peuterfonds.

Hoe lang ben je al actief binnen de 
sportvisserij
Vanaf eind 90 er jaren, nadat ik het wat 
rustiger aan moest doen binnen de actie-
ve sport, ben ik binnen Ons Genoegen 
actief geworden. Ook als hoofdbestuurs-
lid Jeugd en Wedstrijden bij toentertijd 
Hengelsportfederatie Friesland, ben ik 
regelmatig wedstrijdleider geweest bij 
bv een Europees kampioenschap en vele 
Friese Kampioenschappen.

Wat is je eigen favoriete 
sportvis(methode)
Ik probeer een keer in de week zelf te 
vissen. Veelal witvissen , maar steeds 
vaker ook op roofvis. Ik heb mijn eigen 
visbootje op een trailer en trek er dan 
graag op uit.

Wat is de grootste vis die je ooit heb 
gevangen
Op dit moment is mijn grootste snoek 
93 cm en snoekbaars 90 cm (zie foto). 
Maar deze records hoop ik de komende 
tijd zeker te verbreken.

Wat is het beste resultaat tijdens een 
wedstrijd
Ooit was ik 13e op het Fries Kampioen-
schap individueel. Ook heb ik in het korps 
van Ons Genoegen meegedaan aan het 
Nederlands Kampioenschap. Mijn beste 
prestatie beschouw ik de eerste plek op 
het kampioenschap van Kollumerland.

Wat wil je nog kwijt over de sportvis-
serij
Tijdens de controles kom ik regelmatig 
hele enthousiaste jeugdige sportvissers 
tegen. Ik vind het prachtig dat de jeugd 
aan het vissen is maar te vaak zie ik dat 
ze de spullen, en soms helaas ook de 
vergunning, niet goed voor elkaar heb-
ben. Dat betreur ik ten zeerste. Hier ligt 
volgens mij een grote taak voor de lokale 
hengelsportvereniging. Voorlichting en 
promotie op bv de scholen is hiervoor 
heel belangrijk. Onze vismeester doen 
op dit gebied goed werk, maar kunnen 
vanuit de hengelsportverenigingen nog 
veel hulp gebruiken.

Wat is je strijdkreet/credo
“Breng de jeugd aan de waterkant”. Dit is 
de eerste stap voor de jeugd. De techniek 
en de kennis van de sportvisserij komt in 
een volgend stadium. Breng hen eerst de 
liefde van de natuur bij en de schoonheid 
van het waterleven. De sportvisserij is 
een prachtige ontspanning om hiervan te 
genieten.


