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Jeugd is een zeer belangrijke doelgroep bij 
de promotie van de sportvisserij. Maar je 
hebt als hengelsportvereniging ook een 
taak als het gaat om de binding van 
jeugdleden.  

De belangrijkste doelgroep bij de promotie van 
het sportvissen bij de jeugd zijn kinderen die 
nog nooit hebben gevist of die net beginnen met 
vissen. Lees voor meer informatie het infoblad 
‘Jeugdwerk als promotie’. 

Voor de kinderen die sportvissen leuk vinden zul 
je als vereniging meer moeten bieden dan alleen 
maar een visles. Hierna wordt stapsgewijs 
besproken welke activiteiten je als jeugd-
commissie kunt ontplooien om de vissende 
jeugdleden aan je te binden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vissen voor kids = promotie! 

Voor kinderen die net beginnen met vissen 
(bijvoorbeeld de kinderen die tijdens een visles 
op de Basisschool enthousiast zijn geworden) 
kun je een activiteit organiseren om deze 
beginnende sportvissers de basis van het 
sportvissen bij te brengen.  

Tijdens de cursus Viscoach leren vrijwilligers van 
je jeugdcommissie hoe je dit op een leuke en 
eenvoudige manier kunt doen via het ‘vissen 
voor kids’ concept: je leert een groepje kinderen 
aan de waterkant in drie middagen of avonden 
de basis van het sportvissen: optuigen, 
uitpeilen, inleggen, aantikken, een vis landen, 
onthaken en netjes terugzetten. En vooral: dat 
vissen hartstikke leuk is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je als vereniging voldoende vrijwilligers in 
je jeugdcommissie om deze drie vismomenten 
uit te breiden met extra leuke en leerzame 
activiteiten, dan is dat natuurlijk alleen maar 
mooi meegenomen. Je kunt kinderen 
bijvoorbeeld leren om eigen tuigjes of 
onderlijnen te maken. Ook kun je meer 
aandacht besteden aan de biologie van vis en 
water.  

Maar wellicht is het dan verstandiger om die 
extra energie te steken in een volgende fase van 
het jeugdwerk: de binding van jeugdleden door 
ze te begeleiden bij het specialiseren. 

2. Jeugdbegeleiding = binding! 

De praktijk leert dat kinderen, die het 
sportvissen leuk vinden en die de beginselen 
onder de knie hebben, al gauw meer willen dan 
alleen maar het vissen met de vaste hengel op 
witvis. De spanning en het avontuur van het 
vissen op grote, sterke vissen als karper en 
snoek gaan trekken. Andere kinderen vinden 
juist de competitie van het wedstrijdvissen een 
uitdaging. Deze groepen bind je aan je 
vereniging door ze te helpen zich te oriënteren 
en zich te specialiseren in de vistechnieken die 
ze het meest aanspreken. 

3a. Wedstrijdvissen voor de jeugd 

Kinderen die de competitie van de wedstrijd-
visserij leuk vinden, kun je met jeugd-
begeleiders met wedstrijdervaring helpen om de 
diverse technieken van het wedstrijdvissen 
onder de knie te krijgen. Vervolgens kunnen ze 

10.11. De jeugdcommissie: promotie of binding? 
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meedoen aan een jeugdviscompetitie, waarbij ’s 
avonds na het eten of in het weekend wordt 
gevist. Voor de kids is het prettig en leerzaam 
als daarbij ervaren wedstrijdvissers aanwezig 
zijn, om ze de fijne kneepjes te leren. Voor de 
jongste jeugd is het vissen met de vaste hengel 
de meest geschikte keuze; iets oudere jeugd 
kan daarnaast worden getraind in het vissen met 
de feeder- en matchhengel. De beste vissers van 
de jeugdviscompetitie worden geselecteerd om 
mee te doen aan selectie-wedstrijden die leiden 
naar het Nederlands Kampioenschap voor de 
jeugd. 

 

 

 

 

 

 

3b. Leer karpervissen 

Veel jeugd wil tegenwoordig al op jonge leeftijd 
beginnen met vissen op karper. Als vereniging 
kun je vinden dat ze op die leeftijd ‘gewoon met 
de vaste hengel’ moeten vissen, maar daarmee 
neem je de wensen van de jonge vissers niet 
serieus. Het risico is dan dat ze hun interesse in 
(het contact met) de club verliezen. Je kunt veel 
beter met de karpercommissie activiteiten 
verzinnen die deze jonge karper-vissers 
aanspreken. Denk hierbij aan een cursus of 
karperclinics (werpinstructies, onderlijnen 
maken, boilies maken, visveilige systemen), een 
visweekend en karperavonden. Ter 
ondersteuning bij de cursus of karperavond 
heeft Sportvisserij Nederland PowerPoint 
presentaties gemaakt, geschikt voor 12 tot 18-
jarigen. Hierbij komen onder meer leefomge-
ving, voortplanting, voedsel en groei aan bod. 
Nog in ontwikkeling, maar zeker goed om te 
behandelen, is het onderwerp visveilig 
karpervissen, met tips over het deskundig 
drillen, landen, onthaken, fotograferen en 
terugzetten van de karper en het gebruik van 
visveilige rigs en lood-systemen.  

 

 

 

 

 

 

 

Om te zorgen dat de presentaties door iedereen 
binnen de vereniging kunnen worden gegeven, 
gaan ze vergezeld van een tekstbestand. 
Uiteraard kan de tekst worden aangevuld met 
eigen ervaringen en spannende visverhalen, om 
het voor de kinderen zo leerzaam en boeiend 
mogelijk te maken.  
De presentaties en begeleidende teksten zijn op 
de website van Sportvisserij Nederland onder 
Jeugdwerk te downloaden. 

3c. Leer vissen op roofvis 

Voor het vissen op roofvis geldt hetzelfde 
verhaal als voor de karper. Jeugd vindt het 
vissen op snoek, baars en snoekbaars 
fantastisch en wil het op steeds jongere leeftijd 
gaan doen. Speel daar op in door samen met de 
roofviscommissie leuke en leerzame activiteiten 
over roofvissen aan te bieden. Leer ze eerst om 
een vis goed te landen en te onthaken en ga 
daarna pas op visexcursie.  
Voor een cursus of roofvisavond kan gebruik 
worden gemaakt van een snoekpresentatie, te 
downloaden op de website van Sportvisserij 
Nederland, onder Jeugdwerk. 

 


