
Grou, 17 juli 2019 
 
Betreft: uitnodiging Boottocht, 10 sept 2019 
 
Geachte / Beste, 
 
“Elts mei graach ris fiskje” 
Vanuit deze gedachte organiseert Sportvisserij Fryslân een informatieve maar tevens 
ontspannende boottocht op:  

Dinsdag 10 september 
Inschepen vanaf 15.30 uur 

 Boottocht 16 - 20 uur  
Vertrek en aankomst de Stripe 2, Earnewâld 

 
Wij nodigen u hiervoor van harte en met veel plezier uit. 
Onder het genot van enkele versnaperingen en een lopend buffet maken we een fraaie 
boottocht door de waterrijke omgeving van Earnewâld en door ‘de Alde Feanen’.  
Tijdens de tocht zijn er enkele informatieve presentaties met name toegespitst op de rol en 
in het bijzonder de mogelijkheden en kansen van de sportvisserij in Fryslân. 
 
De georganiseerde hengelsport in Fryslân telt meer dan 35.000 aangesloten sportvissers bij 

31 hengelsportverenigingen. Sportvisserij Fryslân vormt hiervan de provinciale koepel.  

Als huurder van visrecht èn als juridische vertegenwoordiger van haar leden is de federatie 

één van de belanghebbende om bij te dragen in het beleid van o.a. de provincie, gemeente 

en waterschap. Niet alleen vanuit de klassieke hoedanigheid als sportfederatie maar ook als 

bestaande uitvoerder van bv overheidstaken t.b.v. controle en handhaving om misstanden 

en stroperij te voorkomen. De hengelsport is tevens vaak de samenwerkende partner op 

maaibeheer, natuurvriendelijke oevers en aanpak watervervuiling en vissterfte door 

droogte. 

Daarnaast levert de sportvisserij een bijdrage aan een gezonde maatschappij door kinderen 

alternatieven te bieden om uit de digitale wereld te ontsnappen, ouderen uit de 

eenzaamheid te halen en mensen te laten genieten van de natuur en de frisse buitenlucht.  

Kortom; 

‘de Sportvisserij staat midden in de maatschappij’. 
 

Dit is dan ook het centrale thema van de boottocht op 10 september.  

Op dit moment wordt er hard gewerkt om het programma definitief samen te stellen.  

We kunnen u op voorhand reeds melden dat Marko Kraal (VIS TV) als presentator optreedt 

Daarnaast verzorgen twee prominente ‘Friezen’ ieder een programmaonderdeel;   

Lutz Jacobi  en Foppe de Haan. 

Beiden zullen zich, ieder vanuit hun eigen invalshoek en gedrevenheid, richten op de 

gezondheid - en maatschappelijke aspecten van de hengelsport en alles wat daarmee kan 

samenhangen. 

  



We nodigen alle leden van de Provinciale Staten Fryslân, het bestuur van Wetterskip Fryslân 

alsmede de aangewezen wethouders van de Friese gemeentes, terreinbeheerders en vele 

andere sportvisrelaties in Fryslân uit om gezamenlijk te genieten van de boottocht en de 

presentaties over ‘De sportvisserij staat midden in de maatschappij’.  

 

U kunt zich aan - of afmelden en nader informeren via: 

 
https://www.sportvisserij.frl/actueel/boottocht-10-sept.html 

 

of rechtstreeks via een email naar; pyt@visseninfriesland.nl  

 

Wij verheugen ons op uw aanwezigheid aan boord van de ‘Marprinses’ op dinsdag  

10 september. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Harrie Holtman 

 

Voorzitter  

Sportvisserij Fryslân  

 

Biensma 27  

9001 XZ Grou 

Tel: 0566 62445 

info@visseninfriesland.nl 

www.visseninfriesland.nl  
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