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Sportvisserij  Fryslân

Op deze zeer goed bezochte vergade-
ring, slechts 3 van de 34 HSVn waren 
niet vertegenwoordigd, werd het voor-
stel om een Federatief Hengelsportblad 
per 2012 aan te bieden met algehele 
stemmen aangenomen. Cruciaal hierbij 

ALV 2011
Op de laatst gehouden Algemene 

Ledenvergadering van Sportvisserij 

Fryslân zijn weer vele heldere en 

duidelijke beslissingen genomen. 

Daarnaast zijn er enkele vrijwilligers 

lovend toegesproken en in het 

zonnetje gezet.

Bijvangstenregeling verlengd!

In de Sportvisserij in Fryslân lijkt het er op dat weinig 

onderwerpen zoveel gespreksstof opleveren als de 

huidige samenwerking met de beroepsvissers. De 

betrokkenheid vanuit de sportvissers heb ik onlangs 

wederom ervaren op een bijeenkomst van HSV 

Leeuwarden en vervolgens tijdens de Algemene Leden 

Vergadering (ALV) op 29 juni jl.

zo zijn dat de sportvisserij de Friese Bond tegemoet komt en 
ruimhartig de mogelijkheid geeft schubvis te vangen. Nee, dat 
gaat een brug te ver. De Friese Bond moet de eigen proble-
men oplossen. De sportvisserij laat door continuering van de 
bijvangstenregeling zien dat we investeren in samenwerking. 
Maar het belang van de sportvissers wordt geschaad als we 
een ruimere regeling toestaan. Immers zien we dat de visbe-
standen wijzigen en dat de vangst van schubvis afneemt.

Strategie
Wel staan we sterk naar de toekomst. We hebben als Sport-
visserij Fryslân de visrechten en zullen ook door samenwer-
king in de VBC op een waardige manier deze rechten bena-
drukken en claimen. Daarnaast laten we de politiek zien dat de 
houding van de sportvisserij is gericht op samenwerking.
De grote meerderheid van de HSV’n zien dat de gekozen 
strategie vanuit Sportvisserij Fryslân de juiste is. Dat bleek wel 
doordat een grote meerderheid van de leden een stem heeft 
gegeven tot continuering van de huidige bijvangstenregeling 
tijdens de ALV.
Deze regeling houdt in dat de aangesloten beroepsvissers 
bij de Friese Bond ieder een beperkt aantal kilogrammen aan 
snoekbaars als bijvangst mee mag nemen:
• Totale quotum: 14.000 kg (1 kg/ha)
• Meldingen: via SMS aan BOA en secretariaat
• Controle: minimaal 7 controles per beroepsvisser
• Financiën: kosten ca. € 9.000,- (is reeds beschikbaar)
• Niet met dobbers van 1-09-2011 tot 31-03-2012

Namens de Federatieve commissie VBC,
Harrie Holtman
Portefeuillehouder Sportvisserij Fryslân.

Begrip heb ik voor al die sportvissers die gereserveerd staan 
in deze samenwerking. Op dit moment heb ik archieven van 
Sportvisserij Fryslân in mijn bezit, waarin de gehele voorge-
schiedenis staat die uiteindelijk heeft geleid tot de splitsing 
van visrechten. We meenden binnen de sportvisserij dat 
we door de splitsing van visrechten in 1977 een toekomst 
tegemoet zouden gaan met een duidelijke situatie rondom de 
visserij. De Friese Bond kreeg het aalvisrecht en de Federatie 
kreeg het schubvisrecht. Vanuit het Rijk en de Federatie is 
daarvoor veel geld betaald aan de beroepsvissers.

Politieke realiteit
Doordat de bedrijfseconomische positie van beroepsvissers 
in de jaren ’80 en ’90 ernstig verslechterde, de aalstand 
drastisch terugliep en sprake was van grootschalige strope-
rij, heeft de minister in het Beleidsbesluit Binnenvisserij in 
1999 bepaald dat de beroepsvissers en de sportvissers de 
verplichting opgelegd kregen om samen te werken in de Vis-
standbeheerscommissie (VBC). Overigens bleef de splitsing 
van visrechten gehandhaafd, maar onder die conditie dat 
regelmatig zou worden beoordeeld of de beroepsvissers een 
beperkt deel van de schubvis zouden kunnen benutten. Dat is 
de politieke realiteit.
Door deze ontwikkeling heeft de politiek niet het probleem 
opgelost door te zorgen voor verdere sanering van beroeps-
vissers, maar men heeft het probleem doorgeschoven naar de 
visrechthebbenden. Het vrijblijvende karakter van samenwer-
king in de VBC is de laatste jaren al meer veranderd in strak-
kere kaders. In de laatste brief van staatssecretaris Bleeker 
van 21 juni jl. is aangekondigd dat een traject wordt gestart 
de visplanverplichting op te nemen in de Visserijwet 1963. 
Daarmee is het klip en klaar dat alle vissers in een VBC-gebied 
moeten deelnemen aan de opstelling van een gezamenlijk 
visplan. Dit betekent dat wanneer er geen gemeenschappelijk 
visplan ligt er in dat VBC-gebied niet gevist mag worden.

Samenwerking
De sportvisserij heeft gekozen voor samenwerking met 
de Friese Bond. Daartoe heeft het overheidsbeleid ons de 
verplichting gegeven. In de dialoog met de Friese Bond vindt 
Sportvisserij Fryslân het van belang te komen tot een lange 
termijn visie op visstandbeheer. Daarin kan het overigens niet 

de juiste is geweest. Dit resulteert in 
een voortzetting van het huidige strikte 
beleid met een verscherpt toezicht en 
controle op de regels én de uitvoering in 
de praktijk. Ook Sportvisserij Nederland, 
bij woorde van de directeur Joop Bon-
gers, is zeer blij met dit gekozen beleid.

Huldiging
Na ruim 20 jaar voorzitterschap van 
HSV Joure vond Eesge Westerhof het 
kort geleden tijd om de hamer over te 
dragen. Een dergelijke inzet voor de hen-
gelsport verdient het om bij stil te staan. 
Daartoe werd tijdens de vergadering 
Eesge Westerhof naar voren geroepen 
en kreeg hij van voorzitter Sake vd Meer 
de Lid van Verdienste onderscheiding 
opgespeld.

NachtVISpas
Sinds enige tijd is er een Werkgroep 
bezig om de mogelijkheid te onder-
zoeken voor de uitgifte van een Nacht-
VISpas voor Fryslân. Aangezien de 
ontwikkelingen op dit gebied op andere 
terreinen en binnen ander federaties 
ook doorgaan is het zaak om daarbij 
aan te sluiten. Om een zo’n realistisch 
mogelijk voorstel samen te stellen vroeg 
Sjors Hempenius, namens Sportvis-

serij Fryslân, toestemming om daartoe 
de ingeslagen weg voort te zetten. De 
voltallige vergadering stemde in met dit 
voorstel.

Bestuur zaken
Naast de bekende zaken als Notulen en 
Financiële zaken, die alle de volle goed-
keuring konden dragen, waren er ook 
enkele bestuurswisselingen.
Secretaris Frodo Verberg werd bedankt 
voor zijn inzet tijdens zijn afgelopen 
zittingsperiode en droeg daarbij zijn 
functie over aan Sjors Hempenius. 
Geertje Veenstra neemt vervolgens de 
portefeuille Water-en visstandbeheer 
over.
Zowel Johan Bove (Jeugdzaken) als 
Rindert Procee (controle & handhaving) 
werden onder applaus herkozen. Tot 
slot werd Ruurd Zandstra bedankt voor 
zijn inspanningen als portefeuillehouder 
Voorlichting & Promotie en aansluitend 
werd Haaye Hoekstra gekozen tot zijn 
opvolger.

Na het slotwoord van de voorzitter, 
waarin hij aangaf dat er teruggekeken 
kon worden op een zeer vruchtbare 
vergadering, wenste hij een ieder “Wol 
thús”.

Tiemo Koopman.

is dat de HSVn geheel op eigen initiatief 
deelnemen en dat daarbij Sportvisserij 
Fryslân een financiële ondersteuning 
geeft. Voor zijn inzet als voorzitter van 
de Werkgroep werd Tiemo Koopman 
heel hartelijk bedankt. Zonder deze 
inspanningen was de realisatie van het 
nieuwe magazine niet tot stand geko-
men.

Bijvangstenregeling
Een ander ‘zwaar’ agendapunt was de 
huidige stand van zaken mbt de ‘Bij-
vangstenregeling’. Hiervoor sprak Harrie 
Holtman de vergadering toe en gaf hij 
hierbij een ‘historisch’ overzicht’. Na 
een bij vlagen emotionele discussie was 
bijna een ieder er van overtuigd dat de 
gekozen route vanuit de VBC en het AB 

Harrie Holtman.

Joop Bongers.

Eesge Westerhof.

Frodo Verberg.


