
 Vissen? Altijd de 
JeugdVISpas mee!

Ben je jonger dan 14 jaar, dan mag je met de JeugdVISpas 

van jouw hengelsportvereniging met één of twee hengels 

vissen. Je kunt dan in heel veel wateren terecht en óók nog 

met kunstaas op roofvis vissen. Vis je alleen in water bij jou 

in de buurt en nog niet met 

twee hengels of op roofvis? 

Dan kun je tot je 14de jaar 

bij je hengelsportvereni-

ging ook terecht voor een 

jeugdvisvergunning. 

Als je lid wordt van een 

hengelsportvereniging, 

krijg je ook nog eens vier 

keer per jaar GRATIS van Sportvisserij Nederland het 

Stekkie Magazine boordevol informatie thuis gestuurd! 

Meer weten? Ga naar de dichtstbijzijnde hengelsport-

zaak, daar weten ze precies wat je nodig hebt.

Sportvisserij Nederland

Postbus 162, 3720 AD  Bilthoven

Tel. (030) 605 84 00

www.sportvisserijnederland.nl

Je kunt je JeugdVISpas ook online 

bestellen via www.vispas.nl

in de buurt en nog niet met 

twee hengels of op roofvis? 

Word lid van een 

hengelsportvereniging 

en ontvang 4 keer per jaar 

GRATIS het

Stekkie Magazine!

folder over de vetste hobby van nederland
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Ieder jaar gaan bijna twee miljoen mensen in 

Nederland vissen. Een half miljoen daarvan is 

jonger dan 14 jaar. Logisch natuurlijk, want vissen 

is een supergave hobby. Je bent lekker buiten, hebt 

geen gezeur aan je hoofd en je kunt elk moment de 

vis van je leven vangen. Vissen is cool!

Nederland is een paradijs voor sportvissers. Vlak bij 

huis kun je op voorn en brasem vissen of met kunstaas 

achter de baars en snoek aan. De echte fanatieke-

lingen gaan vliegvissen op mooie ruisvoorns of met 

karperhengels een gigantische karper vangen. Woon 

je aan zee? Dan kun je vanaf het strand bijvoorbeeld 

platvis, kabeljauw en zeebaars vangen.

RELAXT VISSEN
Om relaxt te kunnen vissen, word je lid van een hengel-

sportvereniging bij jou in de buurt. De hengelsportver-

eniging zorgt voor een goede visstand en organiseert 

toffe activiteiten. Je kunt er van alles leren over vissen 

en vistechnieken en meedoen aan een viswedstrijd. Een 

garantie op goede vangsten kunnen we niet geven, maar 

zeker is dat de hengelsportvereniging er heel veel aan 

doet om van jou een topvisser te maken. Echte sportvis-

sers worden dus lid van een hengelsportvereniging!
sers worden dus lid van een hengelsportvereniging!

RELAXT VISSENRELAXT VISSEN
VISSEN VOOR IEDEREEN
Vissen kan op allerlei manieren: alleen of met je vrienden slui-pend langs het riet op de voorn of ’s avonds op jacht naar die ene monsterkarper. In Nederland kan het allemaal! Overal zijn goede stekken te vinden, zowel dicht bij huis als verder weg. En voor alle manieren van vissen kun je al voor een leuke prijs een hengelset kopen, dus vissen hoeft ook niet duur te zijn.

VISSEN VOOR IEDEREENVISSEN VOOR IEDEREEN

RELAXT VISSENRELAXT VISSENNEDERLAND: EEN 
SÚPER VISLAND

voor alle manieren van vissen kun je al voor een leuke prijs een 
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