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Roofblei in Fryslân

70+ Sportfiskers

Aan de oproep om vangsten van roofblei in Fryslân bij ons te melden is volop gehoor gegeven. Vanuit alle Fryske windstreken kregen we fraaie foto’s van deze prachtige
roofvis. We kunnen hier niet al het beeldmateriaal publiceren, maar hierbij een selectie van enkele ingestuurde vangstfoto’s van Friese roofbleien. Alle inzenders hebben ondertussen de ‘SvFryslânMuts’ ontvangen.

In deze tijden van Corona is het prettig om positieve geluiden van sportvissers te horen. Een van deze geluiden
komt van Rinse Popma een ‘kwieke senior’ die reeds zijn hele leven actief is binnen de sportvisserij.
Allerlei maatregelen beperken onze vrijheden. Behorende
tot de risicogroep besef ik dat veel van mijn leeftijdgenoten
min of meer opgesloten zitten. Sommigen menen dat ze
zichzelf moeten opsluiten. Gelukkig heb ik een hobby die
mij niet belet actief te blijven: sportvissen! Met vismaten
trek ik er wel op uit. Vissen met zijn tweeën of met drie
man is prima. Je treft andere vissers aan het water, ook veel
ouderen. Je raakt in gesprek. Allemaal blij dat ze gelukkig
nog wel mogen en kunnen vissen.

Stavoren - Luiten Vroom

Franeker - Jeroen Kreukniet

Westereen - Karel vd Wal

SPECIALE WEDSTRIJD
Van de wedstrijdvissers hoor ik dat ze op den duur wel de
gezelligheid van de wedstrijden missen. Hengelsportverenigingen hebben de wedstrijden afgelast. Na 1 juli werden de
maatregelen versoepeld. Veel verenigingen zien wedstrijden
onder voorwaarden niet zitten. Zeker de open wedstrijden
vervallen bijna allemaal. Hierdoor ontstond bij mij het plan
om een wedstrijd voor 70-plussers te organiseren, dus voor

Westereen - Leon de Vries

Roden - Johnny Glas

St Nic - Pieter Steneker

Van 26 september tot en met 3 oktober vond voor de vierde
keer de grote schoonmaakactie Skjin Wetter plaats. Dit jaar
vond het opruimspektakel plaats in zes Friese gemeenten.

Een van de hengelsportverenigingen die actief
hebben deelgenomen aan de actie Skjin Wetter is
de HSV de Rietvoorn uit Oldeberkoop.

Zuid Friesland - Tim & Bennie

Joure - Walter de Jong

Leeuwarden - Mart de Graaf
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Sneek - Leone Riemersma

‘CORONA PROOF’
De vergunningen – van Sportvisserij Fryslân en de gemeente Fryske Marren – zijn vlot binnen. De gezelligheid van de
bijeenkomst voor en na de wedstrijd is ook geen probleem,
want het zalencentrum in Sint Nicolaasga is bereid om ons
te ontvangen. Alles wordt daar keurig geregeld volgens de
coronamaatregelen. Na de coronaloting gaan we richting
het parcours voor een wedstrijd van vier uur. De vangsten
zijn nogal wisselend. De groep vissers telt vele prominenten
(met een aantal oud-kampioenen) en varieert in leeftijd
van 70 tot 84 jaar. En laat nou net de oudste deelnemer de
wedstrijd winnen, mooier kan toch eigenlijk niet?!

Gerhard Cox – met 84 jaar de oudste deelnemer – werd als
overall winnaar gekroond tot ‘Supersenior’ en kreeg als
extra prijs een supersenior Vispet.

UITSLAG

Vak A: 1e G. Cox (11.410 gr); 2e H. Kuiper (6.530);
3e E. v.d. Kaap (4.115); 4e G. Hoogeveen (3.240)
Vak B: 1e L. Pander (7.830 gr);
2e W. Leuninge (7.560); 3e J. Hartstra (7.040);
4e H. Bekkema (6.340)

Skjin Wetter 2020

SCHONE VISPLAKKIES

Noord Friesland - Jacob Reitsma

mensen die tot de risicogroep behoren. Hier en daar heb
ik wat vissers gepolst die tot deze categorie behoren. De
reacties zijn positief. Dat gaat vlot en het resultaat is dat een
groep van twintig vissers op de lijst komt. Meer liever niet.
Het wordt dinsdag 25 augustus.

Het Bestuur van HSV de Rietvoorn uit Oldeberkoop
‘vient et belangriek om de visplakkies schone te
maeken’. De leden hebben daarom op zaterdag 26
september 2020 de viswateren en bermen rondom
Oldeberkoop schoongemaakt. Het ging om gebied bij
de Linde, gelegen aan de Madenweg, de Bekhofplas,
de Tjonger, tot aan Nieuwehorne, waaronder de
bermen aan het fietspad en de gehele Prinsenwijk
met het havengebied. Als extra hebben de vrijwilligers
de visvijvers in het Molenbosch en Koepelbosch ook
opgeschoond.
De vrijwilligers kwamen de gekste voorwerpen tegen:
onder andere een complete tent, asbestplaatjes,
vishaakjes en een schaar. Het meeste afval bestond

Tijdens de actie ruimen honderden vrijwilligers coronaproof
het zwerfafval op en rond het water op. Dit jaar deden onder
andere veel mensen met bootjes, duikers, kanoërs, hengel-

uit papier, plastic en heel veel lege blikjes en flesjes. In
totaal werd meer dan 153 kilogram vuil verwijderd.
De gemeente Oost Stellingwerf voorzag de vrijwilligers
van grijpers, vuilniszakken en hebben het vuil afgevoerd
naar de afvalstort. De vrijwilligers Tjietze Dijk, Roelof
Hijlkema, Jurjen van Dijk, Harry Nijholt en voorzitter
Marten de Vries werden na afloop door penningmeester
Jan Vermeeren en secretaresse Mathilda de Vries de
Rooij hartelijk bedankt voor hun inzet en hebben toegezegd om volgend jaar Oldeberkoop weer te verlossen van
zwerfafval tijdens de actie Skjin Wetter 2021.

sporters, suppers, zeeverkenners, scouting, brandweer en
diverse andere vrijwilligers mee aan de actie. In totaal werd
650 kilogram afval verzameld in, op en rond het water.

Bij de voorplaat
Jesse Kooistra uit Stiens met zijn eerste
zelf gevangen karper.

Skjin Wetter is een initiatief van de FMF (Friese Milieu
Federatie), Wetterskip Fryslân en de zes gemeenten.
Sportvisserij Fryslân en de VBC Friese Boezem steunen
het initiatief van harte en nodigen hun leden uit om deel
te nemen. Kijk voor meer informatie op:
http://www.samenfryslanschoon.frl/
skjin-wetter-2020/
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Sportvisserijvoorzieningen Friesland
Ondanks corona hebben we in samenwerking met onze hengelsportvereniging gedurende 2020 een mooi aantal
sportvisserijvoorzieningen kunnen realiseren. Deze voorzieningen bieden veilige vismogelijkheden voor zowel de
recreatieve- als de wedstrijdvissers. Op deze pagina’s vindt u een opsomming van de in 2020 gerealiseerde projecten en de projecten die gedurende dit jaar of begin 2021 gerealiseerd zullen worden.

Vissteigers Grou
In het gemeentewater van Grou zijn er in het kader van het project
Sportvisserij op de Kaart vier prachtige vissteigers aangelegd. De
steigers zijn geplaatst op initiatief van Hengelsportvereniging Idaarderadeel. Tijdens het proces van de vergunningaanvraag kon de Hengelsportvereniging de werkzaamheden voorbereiden, de bestuurders
en de vrijwilligers hebben de constructie van de vissteigers namelijk
zelf in elkaar gezet. Bouw- en aannemersbedrijf Dijkstra uit Grou
heeft deze ‘prefab’ dekjes geplaatst. De constructie is van een goede
kwaliteit (duurzaam) hardhout gemaakt, waardoor de sportvissers
jarenlang plezier van de steigers zullen beleven.

Recreatieve verwijsborden voorzieningen
Sud Ie en Dokkumer Diep

Trailerhelling Wommels

Vissteigers Deinum en Marssum

Bij de Fûgelwacht van Wommels ontstond het idee om in het dorp
een trailerhelling te realiseren. Sportvisserij Fryslân zag hier de grote
meerwaarde van in en heeft dit initiatief samen met Hengelsportvereniging Ons Genoegen uit Makkum opgepakt. In overleg met
gemeente Súdwest Fryslân is een geschikte locatie gevonden waar
de (vis)boten te water gelaten kunnen worden. Bouwbedrijf Frankena
heeft begin juli de werkzaamheden uitgevoerd en inmiddels wordt er
al volop gebruik gemaakt van de trailerhelling.

Aan het van Harinxmakanaal is in 2019 ter hoogte van Deinum een
natuurvriendelijke oever aangelegd. Daardoor kan een groot stuk
oever niet meer worden bevist. Daarom zijn er in samenwerking met
de gemeente Waadhoeke langs het van Harinxmakanaal begin dit
jaar twee schanskorven visplaatsen aangelegd.
Naast deze twee visplaatsen aan het van Harinxmakanaal zijn er bij
de trailerhelling van Marssum ook drie nieuwe visplaatsen aangelegd.
Deze liggen aan een mooie stek die vanaf de carpoolplaats en de
parkeerplaats van de trailerhelling goed te bereiken is.

Aan de Sud Ie liggen tussen Dokkum en Metslawier een aantal vissteigers en een trailerhelling. Aan het Dokkumer Diep ligt te Dokkumer Nieuwe Zijlen één grote visplaats. Deze voorzieningen zijn vanaf
de weg slecht zichtbaar. In het kader van het project Vissen voor
Verbinding zal de informatievoorziening rondom de sportvisserij in
het hele stroomgebied van het Lauwersmeer worden verbeterd. Als
eerste stap zijn bij de hiervoor genoemde voorzieningen een aantal
recreatieve verwijsborden geplaatst om vissers te informeren over de
sportvisserijmogelijkheden.

Inzet harkboot
Om de Fryske VISparels het jaar rond bevisbaar te maken is in een
aantal wateren de harkboot ingezet. Zo zijn in onder meer de 16 Roeden, de Spoorput en onze VISparel Troelstrawei in Grou waterplanten
verwijderd. De Harkboot doet dit inclusief de wortels, wat veel
effectiever is dan maaien. Door deze revolutionaire nieuwe techniek
hoeft er minder vaak onderhoud te worden gepleegd.

Projecten in de steigers
Naast de hierboven en hiernaast genoemde projecten staan er voor dit najaar
en 2021 ook weer een aantal projecten met prachtige voorzieningen in de steigers die de sportvisserijmogelijkheden in Friesland verbeteren. Deze projecten
die wij in samenwerking met onze hengelsportverenigingen realiseren zijn
mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit Sportvisserij Nederland.

Mindervalidesteiger 16 Roeden
In de sportvisplas de 16 Roeden zijn de sportvisserijmogelijkheden verbeterd.
Zo is er karper uitgezet, zijn de oevers gemaaid en onderwaterplanten verwijderd. Om ook sportvissers die minder goed ter been zijn hier te kunnen laten
vissen zal er dit najaar een grote mindervalidevissteiger worden geplaatst.

Vissteigers Heerenveenskanaal
Aan het Heerenveenskanaal zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het
aanleggen van 50 visplaatsen. De oever is geklepeld en er zijn als proef reeds
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twee visplaatsen aangelegd. Afhankelijk van het vergunningstraject zullen
de 50 visplaatsen in het najaar van 2020 of het voorjaar van 2021 worden
aangelegd.

Vissteigers Sint Nicolaasga
Aan de Headammen bij Sint Nicolaasga lag een oude, onveilige
vissteiger. Op initiatief van Hengelsportvereniging Ons Genoegen uit
Sint Nicolaasga hebben we in samenwerking met de Watersportvereniging en de Club van Aanjagers Tsjûkemar drie nieuwe vissteigers
aangelegd. Dit betreft twee losse vissteigers die door twee personen
gebruikt kunnen worden en een grote mindervalidevissteiger. De
voorzieningen zijn deels aangelegd door Nagelhout BV. De afwerking
van de vissteigers is gedaan door handige bestuurders en vrijwilligers
van Hengelsportvereniging Ons Genoegen. De drie steigers liggen aan
het toevoerkanaal van het Tjeukemeer naar de jachthaven van Sint
Nicolaasga.

Vissteigers Zwemmer Westergeest
Er komt eindelijk schot in de plannen voor achttien visplaatsen aan de Zwemmer nabij Westergeest. Na talloze vertragingen in dit jarenlange traject lijkt
het eind in zicht: dit najaar dienen we een volledige vergunningaanvraag indienen bij Wetterskip Fryslân, Provinsje Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân.

Onderhoud vissteigers Hooivaart

Onderhoud Kootstertille

Aan de Hooivaart liggen 150 vissteigers die aan onderhoud toe zijn. Een
aantal visplaatsen zijn verschoven en verzakt waardoor deze niet meer veilig
kunnen worden gebruikt. In het voorjaar van 2021 zullen alle steigers worden
geïnspecteerd en waar nodig worden hersteld.

In Kootstertille liggen 112 houten vissteigers waar van een deel toe
was aan onderhoud. De WMR heeft alle steigers schoongemaakt met
een hogedrukspuit om alg te verwijderen en waar nodig onderdelen
vervangen. Hierdoor zijn alle houten steigers weer veilig te gebruiken.

12/2020 www.hetvisblad.nl
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Algemene ledenvergadering
Op 22 september werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Fryslân gehouden. Deze
door de coronacrisis uitgestelde ALV vond plaats in de Heidehof te Heerenveen waar de Friese hengelsportverenigingen coronaproof werden ontvangen.
Tijdens de vergadering waren zestien hengelsportverenigingen vertegenwoordigd. De overige veertien verenigingen,
ereleden, vrijwilligers en de externe relaties, konden de
vergadering via een livestream volgen. Bij de opening stond
voorzitter a.i. Obe Veldman stil bij de gebeurtenissen van
het afgelopen jaar. Naast de coronacrisis had met name het
plotselinge overlijden van onze voorzitter Harrie Holtman
op 9 maart een zeer grote impact op de organisatie. Bij deze
trieste gebeurtenis werd gepast stilgestaan en vervolgens
werd Harrie door het bestuur postuum voorgedragen

als erelid van Sportvisserij Fryslân. Dit werd met een
instemmend applaus ontvangen. Afgesproken is dat
binnenkort het erelid-speldje wordt uitgereikt aan Marian,
de weduwe van Harrie. Dit gebeurt tijdens de opening van
de Harrie Holtman Visparel (voorheen ‘16-Roeden’) nabij
Heerenveen.

BELANGRIJKSTE BESLUITEN
De ALV heeft het bestuur decharge verleend voor het
gevoerde financiële beleid over 2019. Daarnaast werden

VISparels

het Jaarverslag 2019, het Jaarplan 2020 en de notulen
van 2019 onder applaus goedgekeurd. Ook het voorstel
voor ‘Fisk&Wetter, hét hengelsportblad van Fryslân’, werd
aangenomen.
Sybrand de Vries is herkozen voor een nieuwe termijn als
Algemeen Bestuurslid. Er zal nog nader besproken worden
welke portefeuille hij gaat vervullen. Daarnaast werden er
drie interimbestuursleden door de vergadering gepromoveerd tot definitieve AB-leden, te weten:
K Obe Veldman, voorzitter
K Pieter Klaas de Vries, secretaris
K Rick van der Sluis, VBC Zaken
Rond 21.30 uur werd de vergadering, ondanks de
aangepaste vormgeving, naar tevredenheid van eenieder
afgesloten door de voorzitter. U kunt de volledige stream
van de ALV nog bekijken via Vimeo op onze website. Tevens
vindt u daar alle vergaderstukken.

LOODVRIJ

In de vroege ochtend van 3 september was het al op Omrop Fryslân te horen: de
officiële opening van de eerste VISparels in Friesland. Na overleg met Wetterskip
Fryslân, de gemeenten Noardeast-Fryslân, Leeuwarden, Heerenveen en de lokale
hengelsportverenigingen is besloten om een aantal wateren binnen deze gemeenten optimaal in te richten voor de sportvisserij.
De VISparels zijn gerealiseerd door het aanleggen van veilige visplaatsen, het onderhouden
van de water- en oeverbeplanting en het uitzetten van karpers. Zij vormen zo als het ware de
‘sportveldjes’ van de lokale hengelsportverenigingen. De wateren zijn in samenwerking met
deze verenigingen aangewezen en bieden voornamelijk jongeren, ouderen en mindervaliden
een geschikte en veilige visstek. Daarnaast wordt er gezorgd dat eenieder kans heeft op een
goede visvangst.

OPENING VISPAREL DOKKUM
Om 16:30u heette ons bestuurslid, Sjors Hempenius, de genodigden van harte welkom.
Vervolgens hield de wethouder van gemeente Noardeast-Fryslân een mooi woord over

In de VISparels die deel uit maken van de samenwerkingsovereenkomst wordt
het afgeraden om met lood te vissen. Lood is schadelijk voor het milieu en in
2027 moet de sportvisserij loodvrij zijn. Om daarnaartoe te werken adviseren
we om hier niet met lood te vissen. Het vissen zonder lood in deze wateren wordt
mogelijk gemaakt door een inruilactie die bij de lokale hengelsportwinkeliers
loopt. Bij drie hengelsportzaken in Dokkum, Leeuwarden en Grou kun je je lood
inruilen voor een geschikt loodalternatief.

de sportvisserij binnen de gemeente Noardeast-Fryslân en de goede relatie met de lokale
hengelsportverenigingen. Tot slot hield heemraad Otto van der Galiën een woord over het
tot stand komen van de VISparels en een belangrijk onderdeel hiervan: loodvrij vissen. Na
het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst was het tijd voor de onthulling en zo
het symbolisch en officieel in gebruik nemen van de VISparels: Otto van der Galiën en Pytsje
de Graaf visten de Sportvisserij Fryslân vlag van het VISparel bord af. Na afloop ontvingen
de deelnemende partijen een mooi presentje als aandenken aan dit succesvolle project: een
‘spiegelkarperknuffel’ en een VISparelpuzzel.

Visstandonderzoek Wetterskip Fryslân
Eind augustus is Wetterskip Fryslân begonnen met het nu jaarlijkse onderzoek naar de visstand. Dit jaar
werden tot half oktober zo’n tien wateren onderzocht, waaronder de Lauwers, het Koningsdiep, de Linde en
Noordwoldervaart en de Deelen.
De bemonstering wordt uitgevoerd met de zegen en
elektroapparatuur. Het Wetterskip kijkt naar aantallen,
soorten, het gewicht en de gezondheid van de vissen.
Hierna wordt alle vis weer zo snel mogelijk teruggezet in
het water. Daarnaast worden de waterkwaliteit, waterplanten, algen en kleinere waterdieren onderzocht. Het
onderzoek geeft het Wetterskip inzicht in de waterkwa32

liteit. Hiermee kan de kwaliteit van het Friese water nog
verder verbeteren.
Met behulp van de waarnemingen tijdens dit onderzoek
kunnen er conclusies worden getrokken over de ontwikkelingen in de visstand. Het Wetterskip wil de waterkwaliteit
verbeteren met de aanleg van natuurvriendelijke oevers
en het verbeteren van rioolwaterzuiveringen. Ook wil

het Wetterskip de uitstoot van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater tegengaan. Tot
slot moeten stuwen, sluizen en gemalen visvriendelijker
worden gemaakt.

VIS TV in Fryslân
Na het succes van de 11-StedenSportvisTocht en onder meer de aflevering met Foppe de Haan, is onze mooie
sportvisprovincie ook dit jaar weer te zien geweest in een aantal afleveringen van het televisieprogramma
VISTV XL. Heb je deze afleveringen gemist dan kun je deze nog steeds terugkijken op www.vistv.nl.
In de eerste aflevering gaat Tamme samen met visgids
Tjeerd van der Ploeg vanuit Vishotel Friesland het water
op. Vanuit de luxe ingerichte visboot zitten zij samen
achter de snoekbaars en de snoek aan in de omgeving
van Terherne.
Ook heeft er een visdag aan de zeedijk bij Zurich plaats

gevonden met Friese topkok Reitse Spanninga waar ook
prachtige beelden van zijn gemaakt. In deze aflevering
worden de gevangen botten heerlijk door Reitse bereid (kijk
voor het recept op www.visseninfriesland.nl) en vertelt
Tamme over de wet- en regelgeving binnen het meenemen
en het bereiden van vis langs de waterkant.

ZomerVISkaravaan
in Appelscha
Na het grote succes van vorig jaar is ook dit jaar de zomerVISkaravaan weer in
Fryslân geweest. Dit jaar vond dit geweldige ééndaagse VIS-event op 16 augustus plaats in Appelscha.
Deze zomer vonden er verspreid door heel Nederland veertien jeugdevenementen plaats in
het kader van de ZomerVISkaravaan 2020. Dankzij een aantal aanpassingen en speciale
maatregelen kon de tweede editie van de ZomerVISkaravaan ondanks corona toch deels
doorgang vinden. Uit het grote aantal aanmeldingen – met uitschieters tot 120 deelnemers
per evenement – bleek dat veel kinderen interesse hebben in de events die Sportvisserij
Nederland in samenwerking met lokale hengelsportverenigingen organiseerde. Daarbij
hebben in totaal ruim 1.000 kinderen op een leuke en verantwoorde manier kennisgemaakt
met het sportvissen.
Zo konden de jeugdige deelnemers in Appelscha leren om hun eigen vistuigje te maken en
leren werpen. Ook de visdrilsimulator was in trek: daar konden de kids in gevecht gaan met
een virtuele monstervis zoals de meerval. Uiteraard werd er ook volop gevist en gevangen.
Bij het ZomerVISkaravaan-evenement in Appelscha waren medewerkers van Sportvisserij
Nederland en vrijwilligers van de hengelsportvereniging aanwezig om alles in goede banen
te leiden. Daarnaast gaf ook VIS TV-presentator Daniël Weijers acte de présence. Alle
deelnemers gingen aan het einde van de middag dus met een grote glimlach én een goed
gevulde goodiebag plus Stekkie vaste hengel weer naar huis toe.

Nieuwe controleboot
In Fryslân wordt er veel vanaf het water gevist. Daarom is toezicht vanaf het
water van belang. Om de controle en handhaving vanaf het water uit te kunnen
voeren is begin juni een nieuwe controleboot in gebruik genomen.

Met deze nieuwe controleboot (een Bullit 540) heeft Sportvisserij Fryslân twee controleboten in de vaart. De nieuwe Bullit krijgt centraal in de provincie een vaste ligplaats.
De controleboot die al jaren door Sportvisserij Fryslân wordt ingezet is voorzien van een
nieuwe, lichtere buitenboordmotor waardoor ook sportvisserijcontroleurs zonder vaarbewijs
controles vanaf het water kunnen uitvoeren. Deze boot wordt verspreid op een aantal locaties
door de provincie ingezet. Zo zullen er dit jaar onder andere op het Lauwersmeer en het
Bergumermeer de nodige controles plaats vinden. Sportvisserij Fryslân is blij dat het aantal
controles vanaf het water door de aanschaf van de nieuwe boot en de aanpassingen van de
Tomasco efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

CONTROLEACTIE
Op 22 augustus hebben de BOA’s (3) en sportvisserijcontroleurs (8) van Sportvisserij
Fryslân een gezamenlijke controleactie gehouden, zowel vanaf de kant als vanuit onze nieuwe
controleboot. De controles vonden verspreid over de hele provincie plaats. In totaal zijn
163 sportvissers gecontroleerd, waarvan er zeventien zich niet aan de regels hielden. Twee
personen waren met een Kleine VISpas aan het vissen waar de VISpas vereist is. Een aantal
andere sportvissers was met drie hengels bezig zonder in het bezit te zijn van de Derde Hengeltoestemming. Daarnaast werden sportvissers zonder Landelijke Lijst of VISplanner-app
verzocht om de app ter plaatse te downloaden. Voor het niet in bezit hebben van een VISpas
kregen twee personen een proces-verbaal.
12/2020 www.hetvisblad.nl
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Fiskerpraet
In deze column geven wij de
gelegenheid aan een ‘vooraanstaand
persoon’ uit de Friese hengelsport
om actuele zaken aan te kaarten.
Deze keer stelt Rick van der Sluis
zich kort aan ons voor.
Hij is de nieuwe portefeuillehouder
‘Visstandbeheer Commissie’ (VBC)
bij Sportvisserij Fryslân.

15 VRAGEN AAN...

 Naam? Rick van der Sluis.
 Woonplaats? Britsum.
 Leeftijd? 37 jaar.

Rick van der Sluis.

 Werk? Operatie-assistent.
 Lid van HSV? HSV Leeuwarden.

targetvissen. Toch vind ik het op zijn tijd ook
superleuk om met de pen of met drijvend aas
achter de karper en zeelt aan te gaan.

 Bestuursfunctie bij SV Fryslân?
Portefeuillehouder VBC Friese boezem en VBC
Lauwersmeer.

 Favoriete visstek?

 Wat houdt deze functie in het kort in?
Als portefeuillehouder van de VBC ben je
gesprekspartner van alle belanghebbende partijen
t.a.v. het visstandsbeheer in de Friese boezem
en het Lauwersmeer – zoals de beroepsvisserij,
terreinbeheerders, waterschappen en de provincie.
Mijn taak is om de belangen van de sportvissers te
behartigen. Daarnaast maken we een gezamenlijk
visplan, waarin de gemaakte afspraken en vastgestelde doelen worden beschreven.
 Wat wil ik bereiken binnen mijn functie?
Mijn doel is om de belangen van de sportvisser op
een juiste manier te bewaken en voor het voetlicht
te brengen. Uiteindelijk is het streven naar een
diverse en gezonde visstand een gemeenschappelijk belang. Op veel fronten kunnen we hiervoor
samenwerken en de krachten bundelen. Samenwerken betekent soms ook ‘middelen’, waarbij
we te allen tijde oog houden voor de eerdergenoemde belangen van de sportvisser.
 Favoriete sportvis?
Mijn grote passie ligt bij het roofvissen. Snoekbaars, baars en snoek zijn daarbij meestal mijn
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Ik vis heel graag vanuit mijn (belly)boot. Het
voordeel daarvan is dat je (bijna) overal te water
kunt gaan. Dit heeft mijn visgronden behoorlijk
vergroot, maar tegelijkertijd is er nog heel veel
viswater te ontdekken. In Fryslân heeft het
Lauwersmeer voor mij iets magisch. Het is daar
momenteel hard werken voor je vis, maar de
schoonheid van de natuur maakt dat ik er toch
altijd graag naar toe ga.

ren met huisgemaakte snert en roggebrood met
spek in het winterzonnetje.

 Wat ik nog hoop mee te maken op het
gebied van de sportvisserij?
Een echte landelijke VISpas waarmee op alle
voor sportvissers toegankelijk viswateren mag
worden gevist en in iedere provincie een actieve
VBC met een actueel en degelijk visplan.
 Strijdkreet/lijfspreuk?
Waar een wil is, is een weg!
 Wat ik verder nog kwijt wil…?
Vangse en oant sjen!

 Grootste/zwaarste vis die ik heb gevangen?
Mijn vangsten weeg ik zelden, maar vis opmeten
doe ik wel regelmatig. Mijn grootste karper is een
graskarper van 101 cm. Dit jaar ving ik mijn eerste
metersnoek (100,5 cm) en mijn grootste snoekbaars (81,5 cm). Mijn grootste baars meet 47 cm.

 Leukste moment tijdens het sportvissen?
Veel momenten waar je achteraf met veel
plezier op terugkijkt, maar waren dat op dat
moment niet – zoals met windkracht zes over
het Hollands Diep stuiteren. Op dat moment
was het ontzettend spannend en waren we nat
tot onze onderbroek, maar eenmaal in de haven
konden we er smakelijk om lachen. Verder ook de
momenten met je vismaten die het vissen extra
leuk maken. Zoals tijdens het bellyboaten pauze-
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