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Ga eens met uw lokale hengelsportwinkelier om 

de tafel zitten en vertel dat u een jeugdopleiding 

verzorgt waaraan elk jaar een flink aantal kids 

deelneemt. Geef aan dat u graag wil dat de kin-

deren met goed materiaal vissen. Probeer samen 

met hem een goed starterspakket aan hengelma-

teriaal samen te stellen.  

Als leidraad hiervoor kunt u de bijgevoegde mate-

riaallijst hanteren, eventueel aangevuld met een 

viskistje en een landingsnet, enz. Maak het pak-

ket echter niet te duur. In principe moet het 

meest noodzakelijke hengelmateriaal er in zitten, 

zodat ze in ieder geval kunnen vissen.  

Voor kids van een jaar of tien is een telescoop-

hengeltje van vier meter lang een prima start. 

Met een vaste insteek- of oversteekhengel van 

circa vijf meter lengte kunnen kinderen weer net 

iets meer, maar deze zijn ook weer iets duurder. 

De merken doen er niet zo veel toe; de meeste 

fabrikanten hebben relatief goede en goedkope 

vaste hengels in hun assortiment. Ook voor het 

overige hengelmateriaal geldt dat u zich het beste 

aan de materiaallijst kunt houden; merken zijn 

ook hier niet van belang. 

Probeer een korting te bedingen op het starters-

pakket of anders een vaste prijs waarin de korting 

is verwerkt. De winkelier kan adverteren met het 

starterspakket, waarbij hij aangeeft dat dit is 

goedgekeurd door uw vereniging en u maakt re-

clame voor hem door de kinderen (en hun ou-

ders) attent te maken op het feit dat het starters-

pakket tegen korting verkrijgbaar is bij de winke-

lier. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 

Starterspakket en de jeugdviscursus 

Tijdens de laatste les van uw jeugdviscursus zijn 

de ouders in de meeste gevallen aanwezig, omdat 

de kinderen dan hun diploma ontvangen. Dat is 

bij uitstek de gelegenheid om het starterspakket 

onder de aandacht te brengen. Overleg met de 

winkelier hoe u het pakket zo goed mogelijk kunt 

presenteren. Denk hierbij aan verpakking, recla-

memateriaal van de winkelier, een label van uw 

vereniging aan het pakket, enz. 

Niets staat u natuurlijk in de weg om het starters-

pakket ook te gebruiken tijdens de jeugdviscur-

sus. Misschien kunt u hierover afspraken met de 

winkelier. Omdat het ook in zijn belang is, is hij 

mogelijk bereid om uw vereniging te voorzien van 

het materiaal, b.v. tegen inkoopsprijs of kunt u de 

hengels misschien wel in bruikleen krijgen. Ook 

daarover valt vaak te onderhandelen. 

Promotie uitbreiden 

Als u er in slaagt het starterspakket te realiseren 

met een winkelier, dan is de stap naar een verde-

re samenwerking snel gezet. De winkelier zou 

voor uw vereniging bijvoorbeeld de jeugdviscur-

sus onder de aandacht kunnen brengen bij kinde-

ren die bij hem in de winkel komen. Hij fungeert 

zo als een vooruitgeschoven post van uw vereni-

ging.  

Daarnaast zou hij heel goed de (jeugd)vergunning 

van uw vereniging kunnen verkopen en kinderen 

kunnen inschrijven voor uw cursus. U zult hem 

dan wel het nodige materiaal moeten aanleveren. 

Realiseert u zich wel dat hij daarin tijd investeert 

en vaak ook kostbare toonbankruimte. Het is niet 

ongebruikelijk dat hij hiervoor een kleine vergoe-

ding ontvangt of per verkochte vergunning of per 

ingeschreven kind. 

Wat als er meerdere winkeliers zijn ? 

Om scheve gezichten te voorkomen doet u er ver-

standig aan alle hengelsportwinkeliers in uw ge-

meente de mogelijkheid te bieden om eventueel 

deel te nemen. U merkt dan vanzelf wel wie seri-

eus geïnteresseerd is. Wij adviseren u om in eer-

ste instantie met iedereen praten. Wil de winke-

lier niet dan is het zijn eigen keuze en valt u niets 

te verwijten. Overigens is er niets op tegen als 

meer winkeliers het starterspakket aanbieden. 

Voor u maakt het niets uit of u nu één of twee 

winkeliers moet noemen. 

 

(Materiaallijst op volgende pagina) 

 

Startersset voor de jeugd 



Materiaallijst starterspakket 

Basisinhoud: 

• vaste hengel van ca. 4-5 meter lengte 

• 2 lichte dobbers voor 0,8 tot 1 gram lood, ca. 10 tot 15 cm lang 

• klosje nylonlijn, dikte 12 tot 14/00 mm 

• dispenser met zachte loodjes van 0,2 gram 

• dispenser met zachte loodjes van 0,4 gram 

• 2 tuigenrekjes, 2 tot 4 cm langer dan de dobber. 

• zakje haakjes (nr. 14,16 of 18) met een klein oog 

• 4 klemmetjes voor het vastzetten van de lijn op het tuigenrekje 

• stukje toprubberslang van ca. 20 cm lengte, dikte passend op de hengeltop 

(toprubbers knippen van ca. 3 cm knippen) 

• 2 peilloodjes met oogje (geen knijppeillood) 

• plastic hakensteker met gleufje waarin de lijn past. 

• madendoosje 

 

Eventueel aan te vullen met: 

• landingsnet (losse steel en net) 

• viskistje 

• hengelfoedraal 

• zakje voorn/brasem lokvoer 


