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Fang 5
Onder het motto ‘Tegearre hâlde wy de 
wetterkant skjin’ wordt er door Sportvisserij 
Fryslân werk gemaakt van de landelijke 
schoonmaakactie Vang5.

De insteek van Vang5 is simpel: elke keer dat je 
gaat vissen, ruim je rond jouw stek minimaal vijf 
stuks afval op óf maak je minstens vijf minuten 
lang schoon – meer of langer mag natuurlijk 
altijd. De Vang5-campagne doet niet alleen 
een beroep op de sportvisser, maar wordt ook 
doorgevoerd in alle activiteiten van Sportvisserij 
Fryslân en Sportvisserij Nederland.

SCHOONMAAKSET
Zwerfafval is een probleem waar ook menig 
sportvisser zich aan stoort. Gelukkig krijgt de 
aanpak ervan de laatste jaren steeds meer vorm. 
Met de campagne Vang5 –ondersteund door 
Nederland Schoon – gaat de sportvisserij het 
zwerfafval te lijf. Om dat de sportvissers nog 
gemakkelijker te maken, heeft Sportvisserij 
Nederland een Vang5-schoonmaakpakket 
samengesteld. De set – een opvouwbare grijper, 
twee rollen vuilniszakken van gerecycled plastic 
en een setje Vang5-handschoenen – is te bestel-
len via www.vang5.nl.

Voorzieningen en VISparels
De Commissie Sportvisserijvoorzieningen van Sportvisserij Fryslân houdt zich dagelijks bezig met het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden in de 
provincie. Regelmatig worden er visplaatsen en vissteigers aangelegd. Daarnaast wordt er al aan de 14e VISparel in Fryslân gewerkt.

Bij de voorplaat

In Damwoude werd het Jacob Botkepark 

opgeknapt en de vijver opnieuw ingericht. 

Hiervoor zijn de aanwezige vissen weg-

gevangen en elders weer uitgezet. Tijdens 

het afvissen was er veel belangstelling van 

aanwezige schoolkinderen van basisschool 

‘De Sprankeling’. Op de foto toont vrijwilliger 

Pieter een karper aan enkele nieuwsgierige 

leerlingen.

Om half negen startte de organisatie onder 
leiding van wedstrijdleider René Seefat met 
het uitzetten van de steknummers, terwijl bij 
Restaurant de Zeehoeve het verloten van de 
visstekken plaatsvond. Het startsignaal werd 
om twaalf uur gegeven waarna elke deelnemer 
met een flinke worp het aas richting de horizon 
smeet. De gevangen vissen werden kort in een 
emmer bewaard waarna deze regelmatig door 
de controleurs gemeten en genoteerd werden. 

44 VISSEN
Opvallend was dat er dit jaar veel paling (tot 

77 cm) werd gevangen. Voor de deelnemers 
een welkome verrassing, want hiermee liepen 
de centimeters hard op. Verdeeld over vijf 
vissoorten zijn in totaal 44 vissen gevangen 
(en uiteraard ook weer teruggezet). Naast bot, 
paling en puitaal werd er ook een mooie tong 
en kleine zeebaars gevangen. Na vier uur vissen 
klonk het eindsignaal. Onder het geschal van 
visserslatijn berekende de wedstrijdleiding 
het klassement. De vleesprijzen en bloemen 
werden uitgereikt aan de eerste vijf personen in 
het klassement. Aan nummer één, twee en drie 
werd ook een unieke medaille overhandigd. 

Noordelijke selectie kustvissen
Op 11 september vond de Noordelijke Selectiewedstrijd Kustvissen plaats. De in samenwerking 
met onze buurfederaties georganiseerde wedstrijd is net als voorgaande jaren gevist vanaf 
de zeedijk te Roptazijl. De eerste 40% van het klassement heeft zich geplaatst voor het 
NK Kustvissen van Sportvisserij Nederland op 6 november 2021 in Noordwijk. 

Onlangs zijn er in onze nieuwste VISparel 
Prandingapark in Oosterwolde vier vissteigers 
aangelegd – één daarvan speciaal voor minder-
validen. Ook VISparel Spoorput is voorzien van 
een robuuste steiger. De nieuw gegraven vijver in 
Feanwâlden is ook voorzien is van een aangepaste 
visplaats en iets noordelijker zijn er aan de vijver 
van het Dr. J. Botkepark visplaatsen aangebracht. 
Om de visstand van deze vijvers aantrekkelijker 
te maken, worden er dit najaar karpers uitgezet. 
Ondertussen zijn er ook plannen gemaakt om in 
Joure, Wommels en Balk een VISparel te creëren.

VISSTEIGERS
Naast bovenstaande VISparels hebben ook een 
aantal wateren in Dokkum, Joure en Menaam de 
nodige aandacht gekregen. In de Jantjeszeepol-
der in Dokkum is een vissteiger aangelegd in de 
vijverpartij binnen deze woonwijk. Daarnaast is in 

Menaam i.s.m. de gemeente Waadhoeke een ver-
vallen mindervalidevissteiger vervangen door een 
grotere, robuuste steiger. Verder is er een tegelpad 
van de parkeerplaats naar de steiger aangebracht. 
Aan de Ekers in Joure is eveneens een vissteiger 
en tegelpad aangebracht. Hier kan men de auto 
nu bovendien direct achter de visplaats kwijt. Alle 
VISparels en de andere voorzieningen zijn aange-
legd met subsidie van Sportvisserij Nederland.

VISSEN VOOR VERBINDING
Binnen het project Vissen voor Verbinding is 
Sportvisserij Fryslân verantwoordelijk voor de 
sportvisserijvoorzieningen en informatievoor-
ziening in het Lauwersmeergebied. Eerder zijn er 
al recreatieve informatieborden geplaatst die de 
sportvisser wegwijs maken naar de vissteigers. 
Daarnaast zijn er bij Lauwersoog, Zoutkamp 
en Dokkumer Nieuwe Zijlen fraaie informatie-
borden geplaatst. Omdat het Lauwersmeer een 
Natura2000-gebied is, is er vooraf eerst een 
Quickscan en een Natuurtoets uitgevoerd. 

GROEN LICHT
De positieve uitkomst van deze onderzoeken 
betekende – samen met een toestemming 
van Staatsbosbeheer, Watervergunning van 
Waterschap Noorderzijlvest, toestemming 
van Provincie Fryslân en Provincie Groningen 
en Omgevingsvergunningen van de Gemeente 
Noardeast-Fryslân en Het Hogeland – groen 
licht voor het uitvoeren van deze werkzaamhe-
den. Tot slot zijn er door aannemer de WMR eind 
september vier visplaatsen op Dokkumer Nieuwe 

Zijlen en vijf visplaatsen op Suyderoogh aange-
bracht. Daarnaast zijn er in de Vlinderbalg (zie foto 
hiernaast) en aan de Zoutkamperril twee vissteigers 
geplaatst. Achter de visplaats aan de Zoutkamperril 
is ook een parkeervoorziening aangebracht. 

ONLINE KAART VOORZIENINGEN
Onlangs is een groot deel van de sportvisserij-
voorzieningen in Fryslân in kaart gebracht en 
samen met alle VISparels verwerkt in een online 
kaart. Op deze kaart vind je de exacte locatie 
en informatie over de visstekken. Je vindt de 
kaart op www.visseninfriesland.nl onder ‘Vis 
& Water’ > ‘Kaart met vissteigers en VISparels’. 
Weet jij een vissteiger die nog niet op deze kaart 
staat? Geef deze (exacte locatie + foto) dan door 
via info@visseninfriesland.nl zodat de kaart zo 
compleet mogelijk wordt. 

Oproep vrijwilligers wedstrijdvissen
Ondertussen worden er weer volop wedstrijden gevist. Door Sportvisserij Fryslân zijn o.a. de Friese 
kampioenschappen Kustvissen, Streetfishing en de Fryslân Cup georganiseerd (zie verslagen op pag. 32 en 
33). Om de wedstrijden ook in de toekomst te kunnen organiseren zijn wij naarstig op zoek naar vrijwilligers 
die ons bij de uitvoering willen helpen. Je hoeft je niet te verbinden aan alle wedstrijden of een ‘commissie’, 
maar het zou fantastisch zijn als je bereid bent om een enkele keer te assisteren bij een wedstrijd.

Vissteiger  Vlinderbalg, Lauwersmeer.

De online kaart geeft een overzicht van 
sportvisserijvoorzieningen in Friesland.

De prijswinnaars: 1e plek Ap Tot (176 cm), 
2e plek Jaap Schreurs (161 cm) en 3e plek 
Andre Kiewied (155 cm).

Misschien wil je een keer meedraaien als wedstrijdcontroleur of assisteren bij de voorbereidingen om 
het parcours wedstrijdklaar te maken. Lijkt het je leuk om als wedstrijdvrijwilliger mee te helpen? 
Meld je dan aan bij pyt@visseninfriesland.nl of seefat@hetnet.nl.



12/2021  www.hetvisblad.nl 31

Nieuws uit de regio www.visseninfriesland.nlVisstandbeheer in de regio

VBC Friese boezem
Dat VBC staat voor visstandbeheercommissie weten veel sportvissers nog wel. Maar wat het precies inhoudt en 
nog belangrijker, wat je er als hengelsporter aan hebt, weet vrijwel niemand. Hoog tijd om Eelke Boersma (67) – 
voorzitter van VBC Friese Boezem – aan de tand te voelen.

Door: Justin Burggraaf

van natuurorganisaties weleens in fuiken terecht. 
Hun oplossing: een visverbod. Dankzij de VBC 
zijn de fuiken na overleg aangepast waardoor 
onbedoelde ottervangsten tot het verleden 
behoren.”

MENINGEN EN BELANGEN
Een ander voorbeeld waar de VBC een actieve 
rol bij speelt is een mogelijk voerverbod. “Er 
zijn enkele terreinbeheerders die van mening 
zijn dat visvoer een negatief effect heeft op de 
waterkwaliteit en helderheid. Dan is het aan 
ons de taak om hen te overtuigen dat dit wel-
licht op een andere manier is op te lossen. Een 
voerverbod is moeilijk uitvoerbaar en je kunt je 
natuurlijk afvragen of het überhaupt wel effect 
heeft aangezien alle wateren op elkaar zijn 
aangesloten.” Bovendien speelt hier volgens 
Eelke nog een ander punt waarbij meningen 
en belangen soms uiteenlopen. “Natuurmo-
numenten ziet het liefst helder water met veel 
soortenrijkdom aan vissen en planten terwijl 
sport en beroep liever veel vis hebben.”

GOED SAMENWERKEN
De goede samenwerking tussen sport en 
beroep binnen de VBC, wordt volgens Eelke de 
komende jaren steeds belangrijker. “Denk aan 
dierenpartijen, politieke partijen en natuuror-
ganisaties die tegen alle vormen van visserij 
zijn. Er zijn al voorbeelden waarbij geprobeerd 
is om de sportvisserij te verbieden of waar-
bij de toegankelijkheid van natuurgebieden 
ter discussie staat. Je komt veel sterker en 
overtuigender over als je hier samen tegen 
strijdt. Bij sportvisserij kunnen ze nog denken, 
dat clubje hobbyisten zoekt maar een andere 
bezigheid. Als je samen met het beroep er 
tegenin gaat en met goede argumenten komt, 

VISplan 2022
Het Visplan 2022 zal gepresenteerd en 
uitgereikt worden aan alle betrokken 
partijen op de nieuwjaarsbijeenkomst 
'Efkes bijprate' van Sportvisserij Fryslân 
begin 2022.
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Wetterskip Fryslân maakt ieder jaar een 
Waterbeheerplan waarin de doelstellingen 
voor het Kaderrichtlijn Water (KRW) worden 
omschreven. De KRW-doelstellingen omvat-
ten vooral het streven naar schoner en hel-
derder water met een grote soortenrijkdom 
en een bepaalde biomassa van vissoorten. 
Eelke: “Tegenwoordig wordt gelukkig ook de 

VBC hierbij betrokken in Friesland. Met name 
brasem en in mindere mate karper werden 
voorheen weleens geslachtofferd omdat ze 
de bodem omwoelen. Wij waken ervoor dat er 
wél levensvatbare brasembestanden blijven 
in onze meren en dat we niet de kant op gaan 
van het IJsselmeer waar de brasem op een 
bestaansminimum zit.”

KRW en brasem

wordt het alweer een ander verhaal. Zo ver-
sterk je elkaar en geloof me, dat is echt nodig 
te komende jaren.”

Stroperij is een doorn in het oog van zowel 
de sport-, als beroepsvisserij. Daarom 
roept Eelke op om stroperij altijd te 
melden. “In de eerste plaats natuurlijk 
omdat er dan actie kan worden onder-
nomen. Maar daarnaast heeft het nog 
een functie. Sommige gebiedsbeheerder 
hebben weinig op met vissers, maar we 
weten uit ervaring dat er in gebieden met 
een totaalverbod juist veel meer wordt 
gestroopt. Vissers vormen letterlijk de 
ogen en oren aan de waterkant. Juist 
dankzij het melden van visstroperij kun-
nen wij dit argument versterken.” 
 www.meldvisstroperij.nl 
 Telefoonnummer politie 0800-8844 
 NVWA 0900-0388

Meld stroperij 
altijd

zettingen worden altijd bepaald aan de hand van 
visstandonderzoeken en monitoring. Het visplan 
is leidend, daar wordt niet van afgeweken.” 
Omdat de samenwerking tussen alle partijen zo 
goed is, komen ze er hier gelukkig altijd wel uit. 
“Dat is zeker niet overal zo hoor, in andere delen 
van het land zijn er zelfs VBC’s die niet meer 
actief zijn. Daar werkt iedereen langs elkaar met 
alle vervelende gevolgen van dien.”

SNOEKBAARS EN KARPER
Hoe deze samenwerking in de dagelijkse praktijk 
uitpakt, is goed te zien bij de Friese snoekbaars. 
“We hebben bijvoorbeeld als een van de weini-
gen een snoekbaarsslot van 70 cm voor zowel 
beroep als sport.” Ook is het binnen de provincie 
nog steeds mogelijk om ieder jaar karpers uit 
te zetten. “Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, 
maar er zijn genoeg terreinbeheerders die dit 
liever helemaal niet zien. Daarover wordt actief 
overleg gevoerd binnen de VBC. De otter is nog 
een mooi voorbeeld. Otters kwamen tot ergernis 

“Een VBC is een overlegorgaan waar sport- en 
beroepsvisserij en terrein- en natuurbeheerders 
samenwerken aan een gezonde visstand en 
duurzame visserij. In het geval van de Friese 
Boezem zijn de volgende partijen erbij betrokken: 
Sportvisserij Fryslân, Friese Bond van Binnen-
vissers, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, 
It Fryske Gea en Natuurmonumenten”, steekt 
voorzitter Boersma van wal. “Het werkgebied 
van de Friese VBC omvat de Friese boezem 
en het gebied van de Sud IE bij Dokkum, met 
uitzondering van het Friese deel van het Lau-
wersmeer.” 

ERVARINGSDESKUNDE
Dat juist Eelke in 2016 voorzitter werd van de 
VBC Friese Boezem was geen verrassing, legt 
hij uit. “In 1996 werd ik visserijkundig amb-
tenaar Waddenzee en vanaf 2003 werd mijn 
werkgebied het IJsselmeer. Tijdens dit werk had 
ik al te maken met VBC’s en ben ik zelfs al eens 
gevraagd om voorzitter te worden. Dus toen 
ik in 2016 met vervoegd pensioen ging, ben ik 

vrijwel direct voorzitter geworden en inmiddels 
tevens voorzitter van de VBC Randmeren.” Zijn 
jarenlange ervaring in hetzelfde vakgebied komt 
hierbij goed van pas. “Hoewel ik zelf geen sport-
visser ben, weet ik als geen ander wat ieders 
belang is en probeer ik altijd de neuzen dezelfde 
kant op te krijgen. De ene keer kost dat wat meer 
moeite dan de andere keer.”

GEZAMENLIJK BELANG
Als voormalig visserijkundig ambtenaar weet hij 
wat de knelpunten zijn waarover de meningen 
uiteen lopen. Noem het woord beroepsvisserij en 
de nekharen gaan bij menig sportvisser overeind 
staan, weet hij uit ervaring. “Wat mij betreft 
onterecht. Wat sommige sportvissers namelijk 
weleens vergeten is dat beide partijen hetzelfde 
belang hebben: een gezonde en duurzame vis-
stand. Ze willen immers beiden nog vele jaren 
profiteren van de visstand, zij op een iets andere 
manier.” Een goed werkende VBC waarbij con-
structief wordt samengewerkt is dus van groot 
belang, legt Eelke uit. “In Friesland gaat dat al 

jaren goed en daar profiteert zowel het beroep 
als de sport van. Alleen door samen te werken 
kom je tot een duurzame visstand.”

HET VISPLAN
De vrucht van deze samenwerking komt tot 
uiting in het visplan. Eelke: “Voorheen ieder 
jaar en nu iedere drie jaar worden in dit plan 
afspraken vastgelegd over zaken als quota, 
bijvangstregelingen, uitzettingen door beroep en 
sport, monitoring, vangstenregistratie, controle, 
visstandbeheer en meer. Zaken als quota en uit-

Eelke Boersma.

Zaken als quota en 
uitzettingen wor-
den altijd bepaald 
aan de hand van 
visstandonder-
zoek.

De Tsjûkemar onderdeel 
van 'de Friese Boezem'.
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Brasemonderzoek de Leijen
Hogeschool Van Hall Larenstein is in het voorjaar van 2019 begonnen met een verspreidings- en migratieonderzoek 
naar brasem op het Friese meer de Leijen. De aanleiding van dit onderzoek is het in kaart brengen van de 
verspreidings- en migratiepatronen in het meer en in de omliggende wateren.

Om dit uit te zoeken hebben onderzoekers 
van Hogeschool Van Hall Larenstein in 
samenwerking met studenten en Friese 
beroepsvissers een groot aantal brasems in 
het meer gevangen en voorzien van een klein, 
uitwendig merkje, een elektronisch merkje of 
een radiozendertje. Via het zendernetwerk wordt 
nu steeds duidelijker waar de brasems zich in 
de Leijen ophouden en welk ruimtegebruik 
de brasems laten zien. Er is o.a. gebleken dat 
honkvaste brasems zich vooral ophouden in 
zuidwestelijke en westelijke hoek van de Leijen 
(zie afbeelding). Ook zijn er brasems die juist het 
hele meer rondzwemmen en andere brasems 
trekken het meer af.

BRASEMS MELDEN
In de Fisk & Wetter van mei 2020 deden wij een 
oproep aan sportvissers om hengelvangsten 
van gemerkte brasems in en rondom de Leijen 
te melden. Daar is helaas weinig gehoor aan 
gegeven, maar er is wel een winnaar: wij hebben 
Ryszard Cieslak – die een gemerkte brasem ving 

en terugmeldde – blij kunnen maken met een 
nieuwe feederhengel. Het melden van gemerkte 
brasems in en rond de Leijen kan nog steeds. 
Daarmee help je het project aan hele waardevolle 
data die ook wordt teruggekoppeld naar de 

melder. Vang je een gemerkte brasem? Noteer 
dan het volgnummer op de tag, meet de lengte 
van de vis, noteer de vangstlocatie en neem een 
goede foto van de vis en het merkje. Stuur deze 
gegevens naar brasemmelding@hvhl.nl.

De ‘dichtheidskaart’ van brasem nummer 52 laat goed zien hoe honkvast dit exemplaar is.

Streetfishing Sneek Controledag 
sportvisserij“Skitterend! Een fantastische visdag”. Met deze reactie keerden de meeste 

deelnemers aan de selectiewedstrijd Streetfishing in Sneek terug in Lokaal 
55, na een heerlijke Streetfishing wedstrijd in de binnenwateren van Sneek 
op zondag 19 september.

Vanaf 9.00 uur druppelden daar de eerste 
deelnemers binnen en na het openingswoord 
door Tamme verspreidden de ‘Strjittefiskers’ 
(24 koppels) zich over de binnenstad van Sneek. 
Vanaf het begin stroomden de vangstmeldingen 
binnen in de ‘Score Fishing App’ – die 
alle deelnemers op hun telefoon hadden 
geïnstalleerd. 
Gedurende de dag werd het, mede door het 
prachtige weer, drukker op het water en liepen 
de vangsten terug. Tóch werd er op de valreep 
nog een prachtige metersnoek gevangen door 
Marcel van Arenthals. Om 15.00 uur sloot de 
registratie in de ‘SF App’ en kon de score worden 
opgemaakt.

77 VISSEN TOTAAL
In totaal zijn er 77 vissen gevangen, variërend 
van een baarsje van 10 cm tot de metersnoek 
van Marcel. De grootste baars was 33 cm, de 
grootste snoekbaars 63 cm en grootste snoek 

exact 100 cm. Vijf teams wisten helaas geen vis 
te vangen. Na de prijsuitreiking en dankwoorden 
aan de controleurs Jan, Jeroen en Simcha en de 
voortreffelijke verzorging door Lokaal 55 was het 
tijd voor de prijswinnaarsfoto.
De top 5 heeft zich geplaatst voor het NK 
Streetfishing van Sportvisserij Nederland en 
daarmee maakten ze nog kans op deelname aan 
het WK Streetfishing. 

LOODVRIJ
Een van de unieke aspecten van deze 
Streetfishing evenementen is dat er volledig 
loodvrij wordt gevist. Alle deelnemers in Sneek 
hebben vooraf een pakketje loodalternatieven 
ontvangen waarmee gevist is. Terugkijkend 
hebben we genoten van een ‘skitterende’ eerste 
selectiewedstrijd “Strjittefiskjen’. De volledige 
uitslag kun je bekijken op www.sportvisserij.frl. 
Daar zie je ook een ruimere foto-impressie van 
dit visevenement.

Eind augustus vond een gezamenlijke 
controledag plaats. Hierbij is er door de 
federatiecontroleurs samengewerkt met 
een drietal Boa’s van Sportvisserij Fryslân.
Deze dag zijn er twee controleboten 
het water op gegaan en ook drie 
controleteams vanaf de oever actief 
geweest. Daarbij is een groot aantal 
sportvissers gecontroleerd. De twee 
controleboten hebben vanaf het water 
in totaal 40 sportvissers gecontroleerd, 
waarbij geen enkele overtreding werd 
geconstateerd. De drie controleteams 
die langs de oevers trokken, hebben in 
totaal 129 sportvissers gecontroleerd. 
Daarvan waren er acht in overtreding: vijf 
keer werd gevist zonder VISpas en drie 
keer met drie hengels zonder de Derde 
Hengeltoestemming. Al met al was het 
een geslaagde controleactie waarbij veel 
van de gecontroleerde sportvissers erg 
positief reageerden.

Verslag Fryslân Cup
De Fryslân Cup leverde eind augustus een mooie strijd op. Uiteindelijk is het team ‘NW Fryslân’ – een combi van de 
Deinende Dobber, de Voorn en ons Genoegen Makkum – net als in 2019 de Fries Kampioen Teamvissen geworden en 
daarmee de HSV die de Fryslân Cup uitgereikt kreeg. In totaal deden 41 deelnemers aan de finale mee: 15 vanuit de 
combi NoordWest Fryslân, 15 van HSV de Rietvoorn Kootstertille en 11 vanuit HSV de Bears Balk.

Controleur Tjeerd die tijdens 
de controle ook het principe 

van Vang5 toepaste.

Na de loting aan het water kwam de wedstrijd aan de Workumer Trekvaart 
goed op gang onder redelijke omstandigheden. Wel was het behoorlijk 
druk met recreatievaart. De uitslag werd uiteindelijk bepaald door de 
vijf deelnemers van iedere hsv met het beste resultaat. Door alle 41 
wedstrijdvissers is er bij elkaar in totaal 86.365 gram vis gevangen.

NK TEAMS
Na afloop van de wedstrijd vertrokken de deelnemers naar 'Slachtehiem' 
te Lollum waar Rene Seefat voor de eerste keer in zijn functie als 
Wedstrijdleider de Fryslân Cup uitreikte aan de teamleider van NW Fryslân, 
Frans Temme. Vervolgens was er nog een zeer gezellige nazit in Slachtehiem. 
Op zaterdag 30 oktober – net na de deadline van dit magazine – hebben 
HSV de Bears en NW Fryslân deelgenomen aan het NK Teamvissen van 
Sportvisserij Nederland in het Noordhollandsch Kanaal bij West-Graftdijk.

Rene Seefat (l) reikt het 
beker uit aan Frans Temme.
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Samen Vissen voor bewoners zorgcentra
Een kwart van de bewoners van zorgcentra komt niet meer buiten omdat ze dat zelf niet meer kunnen of omdat er 
geen begeleiding voor is. Uit onderzoek blijkt dat juist voor deze kwetsbare groep contact met de natuur positief 
bijdraagt aan hun gezondheid en welzijn. Vissen is een mooie manier om deze mensen weer in contact te brengen 
met de natuur.

Veel ouderen hebben in hun jeugd en soms zelfs 
een leven lang gevist. Het project Samen Vissen 
van Sportvisserij Nederland  zorgt ervoor dat 
deze ouderen een ochtend of middag kunnen 
vissen met vrijwilligers. Hierdoor is het vissen 
voor hen weer toegankelijk en genieten zij van 
een dagje buiten. Dat levert gezellige dagen 
vol vrolijkheid op. Met Samen Vissen koppelen 
we de vraag vanuit zorgcentra aan beschikbare 
vrijwilligers c.q. hengelsportverenigingen. 
Samen zorgen we voor een gestructureerde 
aanpak, geschikt viswater en goede begeleiding.

VISTECHNISCHE BEGELEIDING
Samen Vissen is gericht op bewoners van 
zorginstellingen – ouderen, maar ook mensen 
met een geestelijke of lichamelijke beperking. 
Met Samen Vissen kiezen we voor korte lijnen. De 
vrijwilliger van de hengelsportvereniging spreekt 
samen met de zorginstelling af waar en wanneer 
men gaat vissen. De vrijwilligers van de vereniging 
zorgen voor hengels, aas, voer en de vistechnische 
begeleiding. De activiteitenbegeleiders van de 

zorginstelling brengen de deelnemers naar de 
waterkant en zorgen voor stoelen, een hapje en 
drankje en zorgbegeleiding. Samen bekijken zij of 
een vislocatie veilig is voor de deelnemers, maar 
bijvoorbeeld ook of er een (invaliden)toilet in de 
buurt is.

VISSENWELZIJN
Bij een visuitje wordt expliciet aandacht besteed 
aan het welzijn van de vis. De Samen Vissen 
coaches zorgen ervoor dat de gevangen vis met 
natte handen wordt vastgepakt, voorzichtig 

VISuitje bewoners 
Meckama State
De bewoners van Meckama State in Kollum hadden een visuitje met prachtig weer. HSV 
Leeuwarden ging samen vissen met bewoners van deze lokale zorginstelling. De vrijwilligers 
van de vereniging zorgden voor het materiaal en de begeleiding tijdens het vissen. En dat 
hielp, want in totaal werden er 
30 vissen gevangen. Het aas en 
voer werd beschikbaar gesteld door 
Dierenspeciaalzaak Karel Numan. 
Ook kregen de bewoners nog een 
verrassing van HSV Leeuwarden 
in de vorm van een handdoek met 
daarop de Friese elf steden. Een 
zeer geslaagde vismiddag voor 
bewoners van Meckama State – met 
dank aan de begeleiders van de 
hengelsportvereniging.

wordt onthaakt en daarna laag bij het water 
wordt teruggezet. Bij de visuitjes gebruiken 
we weerhaakloze haakjes, om een vis snel en 
probleemloos te onthaken. In Fryslân zijn dit 
jaar al meerdere visuitjes voor bewoners van 
zorgcentra georganiseerd, in Dokkum, Drachten, 
Heeg, Wolvega en Lemmer. Enthousiaste Samen 
Vissen coaches vanuit Sportvisserij Fryslân 
hebben de bewoners een zeer geslaagde dag 
bezorgd. 
Als  zorginstelling kun je je direct bij Sportvisserij 
Fryslân of via Sportvisserij Nederland 
aanmelden voor het Samen Vissen project via 
www.samenvissen.nl. Voor dit project werkt 
Sportvisserij Fryslân samen Sportvisserij 
Nederland en met IVN Natuureducatie. 
IVN biedt Samen Vissen actief aan bij 
zorginstellingen door heel Nederland. 
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