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1. Inleiding 
 
In 2010 zijn ongeveer 640.000 jongens en meisjes van plan in de Nederlandse wateren te gaan 
vissen (TNS-NIPO 2010). Dit betreft ongeveer 550.000 jongeren tot 15 jaar en 90.000 personen 
van 15 t/m 17 jaar. 
 
Vissen is populair onder de Nederlandse jongeren. Circa 1 op de 5 Nederlanders jonger dan 18 
jaar vist één of meerdere keren per jaar. De belangstelling onder de jeugd voor het vissen is de 
afgelopen jaren ook fors toegenomen. In 1994 werd nog door circa 1 op de 8 jongeren gevist. 
Belangrijke oorzaak voor de toename is het aansprekende imago dat het vissen heeft gekregen 
door toegenomen landelijke publiciteit (m.n. VIS-TV), de ontwikkeling van visspecialismen (o.a. 
roofvis- en karpervisserij), moderne kleding en vismaterialen (o.a. kleuren, camouflagekleding, 
tenten, kunstaas, boillies, aasmontages, voerboten), en de organisatie van jeugdactiviteiten door 
hengelsportverenigingen. 
 

 
 
Vissen is een spannend avontuur in de natuur. 
 
Vanaf 2007 is Visserijwet gewijzigd. De sportvisakte, die nodig was als men onder de 15 jaar met 
twee hengels of met kunstaas op roofvis wilde vissen, is vervallen. Jongeren dienen ongeacht hun 
leeftijd thans alleen nog maar te beschikken over een schriftelijke toestemming van de 
visrechthebbende.  
Jeugdvissers jonger dan 14 jaar (wettelijke legitimatie plicht) behoeven sinds 2007 niet meer te 
beschikken over een schriftelijke toestemming indien zij vissen met één hengel en onder 
begeleiding van een volwassene met een geldig visdocument. 
 
Het aantal jeugdleden binnen de hengelsportverenigingen is nog steeds relatief laag. Naar 
schatting is namelijk 5 tot 7 % van de aangesloten leden jonger dan 14 jaar. Dit is gering in relatie 
tot het percentage jeugd binnen het totaal van sportvissers. Wanneer we namelijk alle sportvissers 
in ogenschouw nemen (aangesloten en niet-aangesloten) dan is 25 % van de sportvissers jonger 
dan 15 jaar. Daarnaast is het ook laag als we dat vergelijken met sportverenigingen waar 
gemiddeld 34 % van de leden jonger is dan 18 jaar. 
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Vissen is populair onder de Nederlandse jeugd: 550.000 jongens en meisjes vissen. 
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In 2009 zijn ruim 21.000 jeugdVISpassen uitgegeven. Een groei ten opzichte van 2008 met bijna 
4.200 stuks ofwel 24 %. Daarnaast zijn binnen Sportvisserij Nederland nog circa 6.500 
jeugdvergunninghouders geregistreerd. Het totaal aantal jeugdvergunningen dat door de 
aangesloten hengelsportverenigingen wordt uitgegeven ligt naar inschatting echter een factor 3 
hoger. 
 
De jeugd is om meerdere redenen een zeer belangrijke doelgroep voor de sportvisserij: 
 

• jongens en meisjes die vissen vormen de toekomst van de hengelsport; zij zijn de 
sportvissers, de leden en het kader voor de hengelsportverenigingen van morgen; 

• uit onderzoek blijkt dat mensen alleen op oudere leeftijd (weer) gaan vissen, als ze ook 
vroeger hebben gevist; 

• vissende jeugd toont dat de hengelsport leeft en aantrekkelijk is; 
• goed vissen moet je leren; 
• kinderen zijn ontwapenend inzake discussies rond het welzijn van vis. 

 
Daarnaast is de jeugd een groep in de samenleving waar veel aandacht naar uitgaat (opvoeding, 
onderwijs, normen en waarden, spannend buiten spelen en de natuur ervaren in plaats van een 
groot deel van de dag achter de computer zitten en televisie kijken, etc.). De sportvisserij kan aan 
al deze onderwerpen haar bijdrage leveren. Vissen is heel geschikt om meer kennis, waardering en 
zorg voor de natuur te krijgen. In de stad kun je geen tijgers vangen, maar wel snoeken. 
 
Kortom, de jeugd is een belangrijke doelgroep voor de hengelsport. We moeten ons daar dan ook 
met specifiek beleid op richten. 
 
 

2. Evaluatie van de jeugdactiviteiten in voorgaande jaren 
 
De jeugd heeft de afgelopen jaren continu aandacht gehad binnen de hengelsport.  
 
Reeds in 1987 werd de cursus Jeugdbegeleiding door OVB en NVVS gestart. Jaarlijks werden 20 
tot 40 vrijwilligers van hengelsportverenigingen opgeleid tot jeugdbegeleider. T/m 2009 betrof dit 
in totaal 650 personen afkomstig van circa 200 verenigingen. Uit onderzoek blijkt dat de 
jeugdbegeleiders gemiddeld ruim 4 jaar actief zijn bij hun vereniging en dan circa 8 
jeugdcursussen helpen verzorgen. 
 
Vanaf 2007 is de cursus Vismeester gestart om vislessen bij basisscholen te kunnen verzorgen. 
In drie jaar tijd zijn hier 60 mensen opgeleid. 
 
Ook zijn er vele materialen gemaakt die de hengelsportverenigingen konden gebruiken bij hun 
jeugdactiviteiten. Dit betrof diverse folders, de reeks ‘Vissen mijn Sport’, waarvan sinds 1989 
80.000 cursusboeken (vaste hengel, werphengel en zeevissen, incl. diploma’s) zijn verspreid, en 
meer dan 40.000 lespakketten Vissenschool (vanaf 2003) om cursussen te verzorgen. 
 

 
 
Vele ondersteunende materialen voor jeugdactiviteiten zijn beschikbaar. 
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Op beurzen kreeg de jeugd in de stand van Sportvisserij Nederland en haar voorganger NVVS 
specifieke aandacht via een eigen jeugdplein.  
 
In 2005 verscheen eenmalig op televisie (Nickelodeon) een eigen sportvisserijprogramma voor de 
jeugd genaamd ‘Vissen is Cool’. Dit programma werd door NVVS en OVB gerealiseerd. Tal van voor 
de jeugd bekende sterren waren vissend te zien. 
 
In 2005 is samen met o.a. Wolters Noordhof lesmateriaal over de vissen en de sportvisserij voor 
op basisscholen ontwikkeld (Punt Uit). Dit betrof een video, internetsite en ondersteunende 
materialen. Op een mailing naar 7.000 basisscholen werden ruim 500 positieve reacties ontvangen 
voor het verzorgen van gastlessen. Dit aantal was onverwacht groot, waarop we als totale 
hengelsport onvoldoende voorbereid waren. Het gevolg was dan ook dat helaas slechts een deel 
van de verzoeken kon worden gehonoreerd. 
 
Sinds 2007 beginnen ook de meeste regionale federaties zich met activiteiten steeds meer op de 
jeugd te richten (vislessen op school, open dagen). Enkele federaties deden dit al langer. 
 
Begin 2008 werd voor de jeugd de interactieve website Stekkie.nl gestart. In 2009 waren ruim 
10.000 jongens en meisjes op deze site actief en hadden zij hun eigen account aangemaakt. 
 

 
 
De jeugd groeit op met de digitale wereld. In 2008 werd de website Stekkie.nl voor de 
jeugd gestart. 
 
In 2009 kwamen via Sportvisserij Nederland Stekkie hengelsets beschikbaar, speciaal bestemd 
voor verenigingen voor het geven van viscursussen en vislessen op school. 
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Vanaf april 2009 werd maandelijks in Het VISblad een los Stekkie Magazine voor de jeugd 
ingevoegd (oplage 90.000 stuks per maand en twee keer per jaar 500.000 stuks). Doel was een 
koppeling te leggen naar de website Stekkie.nl en de jeugdVISpas. 
 
Geconstateerd moet echter ook worden dat de afgelopen jaren weliswaar veel activiteiten naar de 
jeugd zijn ondernomen, maar dat nog onvoldoende resultaten zijn bereikt. 
 
Naar schatting: 
 
-is slechts 5 tot 7 % van de leden van hengelsportverenigingen jonger dan 14 jaar; 
-organiseert niet eens de helft van de verenigingen jaarlijks een jeugdwedstrijd; 
-doen totaal slechts 370 kinderen mee aan federatieve selectiewedstrijden (in 2004 nog 600); 
-verzorgen niet meer dan 200 tot 300 verenigingen jaarlijks een jeugdviscursus; 
-zijn slechts 30 tot 60 verenigingen actief op basisscholen; 
-hebben maar enkele tientallen verenigingen een jaarrond programma voor de jeugd. 
 
Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom resultaten achterblijven. 
 
In zijn algemeenheid is het merendeel van de hengelsportverengingen meer gericht op uitgifte van 
vergunningen dan op de organisatie van ledenactiviteiten. Dit geldt ook voor het organiseren van 
wervende en bindende activiteiten voor de jeugd.  
 
Verder is door alle organisatielagen (Sportvisserij Nederland, federaties en verenigingen) te weinig 
ingezet op daadwerkelijke uitvoering in het veld. Tot voor twee jaar terug waren de meeste 
federaties nog beperkt praktisch actief op het gebied van jeugdwerk. Dit is gelukkig snel aan het 
veranderen. 
 
Tevens is gebleken dat alleen het geven van een cursus Jeugdbegeleiding onvoldoende werkt. 
Veelal hebben de vrijwilligers nog hulp nodig om het jeugdwerk daadwerkelijk binnen hun 
vereniging van de grond te tillen. Hetzelfde geldt voor de vislessen op school, waarvoor overigens 
ook specifieke kwaliteiten van de betreffende vrijwilligers worden gevraagd. Belangrijk is gerichte 
vrijwilligers te vinden en op te leiden. 
 

 
 
De jeugd kennis bijbrengen over het vissen en de vissen. 
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Daarnaast worden met de opgeleide cursisten te weinig (netwerk)contacten onderhouden 
(terugkoppeling, bijscholing, informeren over nieuwe producten, voorbeelden hoe collega’s het 
aanpakken, inzet bij regionale of landelijke jeugdactiviteiten e.d.).  
 
Ook worden over het algemeen activiteiten en behaalde resultaten te weinig geregistreerd en 
geëvalueerd. Hierdoor ontbreekt een goed zicht op de effectiviteit van acties en wat er nu 
daadwerkelijk in het land gebeurt. Dit maakt het moeilijk om gerichte knelpunten te signaleren, 
doelen te bepalen en acties in te zetten. Het begint soms al bij hengelsportverenigingen die 
weliswaar jeugdvergunningen uitgeven, maar vergeten de namen en adressen van de jongens en 
meisjes te registreren. 
 
Buiten de vergunninguitgifte wordt er door verreweg de meeste hengelsportverenigingen veel te 
weinig gedaan om een daadwerkelijke binding met jeugdige sportvissers te bewerkstelligen.  
 
Daarnaast speelt de problematiek dat weliswaar veel jongeren het vissen leuk vinden, maar dat 
een deel (mogelijk tijdelijk) afhaakt als zij ouder worden (adolescent). Dit is te zien bij de uitgifte 
van de VISpassen (bijlage). Per leeftijdsjaar loopt het aantal VISpassen gestaag op, waarna van 
het 16de t/m 19de levensjaar een terugval optreedt. Daarna volgt weer een groei. Voor d ehand 
liggende oorzaken van deze terugval zijn het overgaan op een nieuwe opleiding, het uitgaan / 
krijgen van een vriend of vriendin e.d.  
 
Verder wordt het vissen vooral als recreatieve activiteit gezien. Hierdoor kunnen de kosten voor de 
jeugd - in tegenstelling tot bij een sportvereniging - soms als te hoog worden ervaren. Daarbij is 
het ook niet altijd duidelijk wat men voor het lidmaatschapsgeld van een hengelsportvereniging 
terugkrijgt. Met name kan dit spelen wanneer men op het 14de jaar overgaat van een 
jeugdvergunning of jeugdVISpas naar een gewone VISpas. 
 
 

3. Doelen jeugdbeleid 2010 – 2015 
 
Doelstelling van het thema jeugd en vissen is het stimuleren en faciliteren van een landelijk 
dekkend netwerk van vrijwilligers die zich bezighouden met jeugdgerichte activiteiten door de 
hengelsportorganisaties. Enerzijds om de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de opvang 
en begeleiding (juiste techniek, verantwoorde visbehandeling) van jeugdleden te garanderen en 
anderzijds om de participatie van jeugd in de sportvisserij te stimuleren.  
 

 
 
Wateren binnen de woonplaats zijn de belangrijkste locatie voor jeugdbegeleiding. 
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Het streven is om meer / alle hengelsportverenigingen jeugdvriendelijk te maken. Dit houdt in dat 
de jongens en meisjes zich welkom voelen binnen een vereniging en enige binding opbouwen met 
de vereniging. Om dit te kunnen verwezenlijken zal de hengelsportvereniging de jeugd die al lid is 
extra moeten opvangen en jeugd die nog niet is aangesloten moeten enthousiasmeren om lid te 
worden. 
 
Geconcretiseerd zijn de doelen voor eind 2015: 
 
Deelname: -50.000 jeugdleden jonger dan 14 jaar en in het bezit van een jeugdVISpas 
  -verminderen eventuele financiële barrières voor jongeren 
 
Activiteiten: -minimaal 500 verenigingen verzorgen viswedstrijden voor de jeugd 
  -minimaal 300 verenigingen verzorgen een of meerdere viscursussen voor de jeugd  
   en/of hebben een viscoach die minimaal 10 dagdelen actief is 
  -minimaal 50 verenigingen hebben een jaarrondprogramma voor de jeugd 
  
  -de federaties verzorgen jaarlijks een regionaal jeugdevenement 
  -circa 750 jongens en meisjes doen mee aan federatieve voorselecties 
  -80 vismeesters zijn zelfstandig actief (gecoördineerd door de federaties) en  
   verzorgen per jaar 400 vislessen op basisscholen 
 
  -alle jeugdleden jonger dan 14 jaar ontvangen tweemaandelijks gratis van  
   Sportvisserij Nederland het Stekkie Magazine 
  -alle leden van 15 jaar ontvangen gedurende 3 maanden gratis Het VISblad van  
   Sportvisserij Nederland gevolgd door een brief om zich te abonneren. 
  -30.000 deelnemers aan de website Stekkie.nl van Sportvisserij Nederland 
 
Opleiding: -minimaal 50 vrijwilligers volgen jaarlijks de cursus Jeugdbegeleiding 
  -minimaal 20 vrijwilligers volgen jaarlijks de cursus Vismeester 
 
  -federaties informeren structureel bij nieuwe jeugdbegeleiders of jeugdwerk binnen 
   hun vereniging wordt opgepakt en bieden desgewenst hulp aan vanuit de federatie  

 en/of Sportvisserij Nederland 
  -federaties en Sportvisserij Nederland schakelen jeugdbegeleiders in bij hun  
   jeugdevenementen 
 
  -Sportvisserij Nederland organiseert jaarlijks een jeugdbegeleiders contactdag en  
   biedt ondersteunende informatie op haar website 
  -jaarlijks is er een structureel beleidsmatig overleg tussen de federatieve  
   jeugdcontactpersonen en Sportvisserij Nederland 
   
Materialen: -Sportvisserij Nederland zorgt zo mogelijk gratis voor ondersteunende  
   voorlichtings-, les- en vismaterialen voor de jeugd 
 
Registratie: -Sportvisserij Nederland registreert in samenwerking met de federaties per  

 vereniging: 
   -de opgeleide jeugdbegeleiders en vismeesters 
   -de uitgifte van jeugdmaterialen 
   -via een twee jaarlijkse enquête de verrichte activiteiten 
   zodanig dat deze informatie ook beschikbaar is voor de federaties 

 
Over het aantal jeugdleden en de jeugdactiviteiten van hengelsportverenigingen bestaat bij de 
federaties en Sportvisserij Nederland nog geen volledig beeld. Het is daarom de bedoeling eind 
2010 in overleg met de federaties een landelijke inventarisatie uit te voeren. Op basis hiervan 
kunnen de bovenstaande doelstellingen mogelijk nog worden aangescherpt. 

 
 

 



 10

 

4. Acties 2010 – 2015 
 
4.1. Deelname 

 
Om de deelname aan het sportvissen en het aansluiten bij een hengelsportvereniging bij de jeugd 
te bevorderen is voorlichting van groot belang. Voorlichting naar de jeugd zelf, maar ook naar 
hun ouders of kennissen. In dit kader is het gewenst de volgende acties te ondernemen: 
 

- jaarlijkse realisatie van VIS TV (SNL) 
- inbreng van sportvisserij in andere televisieprogramma’s (SNL) 
- zo mogelijk realisatie van een eigen sportvisserij televisieprogramma voor de jeugd (SNL) 
- genereren van vrije publiciteit (NOS-jeugdjournaal, regionale omroep, kranten e.d.; SNL, 

HSF, HSV) 
- artikelen en advertenties over vissen en de jeugdVISpas in jeugdbladen en op 

jeugdwebsites (SNL) 
- vislessen op de basisschool (groep 7 en 8; HSF, HSV; folder SNL, artikel in onderwijsblad 

SNL) 
- posters ophangen bij sportclubs (HSV; poster SNL) 
- voorlichting aan de waterkant door hengelsportcontroleurs (uitreiking wervingsfolder 

jeugd) 
- sportvissers (oom, buurman, vissende kinderen) oproepen om kinderen uit te nodigen eens 

mee te gaan vissen (oproepen via VIS TV, Het VISblad, Stekkie Magazine e.d.) 
- websites als Stekkie.nl en verenigingswebsites (jeugdactiviteiten, jeugdcoach) 
- organisatie open dagen mede gericht op de jeugd (HSV, HSF) 
- activiteiten Nationale Hengeldag (HSV) 

 
Belangrijk is ook om de drempel voor de jeugd om lid te worden van een hengelsportvereniging 
zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd om de jeugd daadwerkelijk activiteiten aan te 
bieden. Als jongens en meisjes een jeugdvergunning of jeugdVISpas aanschaffen, willen ze er ook 
concrete producten en/of activiteiten voor terugzien.  
 
Door de hengelsport moet worden geïnvesteerd in de jeugd dat wil zeggen dat de kosten voor de 
jeugd best hoger mogen zijn dan de inkomsten uit hun contributie. Ook federaties zouden via 
gerichte subsidieregelingen hengelsportverenigingen financieel kunnen steunen bij hun 
jeugdactiviteiten. 
 
Binnen de aangesloten hengelsportorganisaties worden ten aanzien van de jeugd allerlei 
verschillende leeftijdsindelingen gehanteerd.  
 
Tevens geldt - zoals weergegeven in het huishoudelijk reglement - als uitzondering op de 
jeugdVISpas, dat aangesloten verenigingen of federaties gerechtigd zijn eigen jeugdvergunningen 
uit te geven aan jongens en meisjes tot 14 jaar (peildatum 1 januari van dat jaar) om met slechts 
één hengel en beperkte aassoorten te vissen in de eigen wateren van de hengelsportvereniging of 
federatie. Belangrijk is dat de NAW-gegevens van alle jongens en meisjes aan wie een 
jeugdvergunning wordt verstrekt, worden geregistreerd in HSVLeden. Aldus ontstaat een goed 
inzicht in het aantal jeugdleden binnen de hengelsport en zijn al deze jongens en meisjes 
bereikbaar met voorlichtingsmateriaal (bijvoorbeeld het Stekkie Magazine) e.d.  
 
In verband met helderheid en communiceerbaarheid zou het van een meerwaarde zijn om binnen 
alle hengelsportverenigingen dezelfde leeftijdsindeling te hanteren en de jeugd zoveel mogelijk een 
echte jeugdVISpas aan te bieden, waarbij net als bij andere sportverenigingen een oplopende 
lidmaatschapsprijs bestaat van pupil, junior tot senior. 
 
In dit kader verdient het de voorkeur om binnen de aangesloten verenigingen over te gaan tot 
standaard leeftijden en vaste lidmaatschapsprijzen voor de jeugdleden wat betreft 
jeugdVISpas en VISpas 
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Het bezit van de jeugdVISpas maakt van jongens en meisjes een echte sportvisser en 
biedt tal van voordelen. 
 
 
4.2. Activiteiten 

 
Om de jeugd op te vangen en te binden staat de hengelsportverenigingen een breed scala aan 
activiteiten ter beschikking. Via Sportvisserij Nederland en/of de federaties worden hiertoe de 
nodige materialen ter beschikking gesteld. Ook kan van hen hulp of advies voor de organisatie 
worden verkregen. Daarnaast kan contact worden gelegd met de landelijke specialistenorganisaties 
voor assistentie bij karper-, roofvis- of vliegvisactiviteiten. Vanzelfsprekend kunnen hiervoor ook de 
specialistische vissers binnen de vereniging worden benaderd.  
 

 
 
De landelijke specialistenorganisaties kunnen helpen, bijvoorbeeld bij de karpervisserij. 
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Belangrijk is dat de verenigingen beschikken over een bestuurslid jeugd en een jeugdcommissie die 
als trekker / organisator voor de jeugdactiviteiten functioneren. Hierbij kan ook goed de oudere 
jeugd worden ingeschakeld. Vergeet ook niet ouders / moeders van jeugdleden te vragen of zij 
eens mee willen helpen met de organisatie van een activiteit.  
 
-het is goed om aan het begin van het jaar als vereniging een agenda voor de te organiseren 
activiteiten op te stellen. Deze activiteiten jaaragenda kan mee worden gestuurd met de 
(jeugd)VISpas of worden gecommuniceerd via het verenigingsblad of op de verenigingswebsite. 
 
-viswedstrijden worden door bijna alle hengelsportverenigingen georganiseerd. Als activiteit ligt 
het organiseren van viswedstrijden voor de jeugd derhalve voor de hand. Dit kunnen specifieke 
jeugdwedstrijden zijn of wedstrijden gekoppeld aan seniorwedstrijden. Maar ook kan bijvoorbeeld 
tegen een jeugdteam van de buurvereniging worden gevist. Denk eens aan de mogelijkheid is om 
senior wedstrijdvissers in te schakelen als coach / begeleider van de jeugd wedstrijdvissers. Zij 
kunnen ook trainingen verzorgen. Een eigen T-shirt van de vereniging voor de jeugdploeg doet het 
altijd goed. Voor sponsoring is vanzelfsprekend de lokale hengelsportwinkelier te benaderen.  
Voorts kan een vereniging ook jeugdleden afvaardigingen naar de federatieve selecties en het NK 
jeugdvissen. Het mooiste is als hierbij vervoer en begeleiding vanuit de vereniging kan worden 
geregeld (en betaald). Hetzelfde geldt voor afvaardiging van een mixed junioren / senioren team 
naar het NK Clubteams. Sportvisserij Nederland zal hiertoe de aangesloten verenigingen jaarlijks 
een uitnodiging sturen. 
 

 
 
Viswedstrijdjes zijn leuk en vormen een basisactiviteit van veel verenigingen. 
 
-goed kunnen vissen vereist kennis en vaardigheden op een breed terrein. De organisatie van 
viscursussen is derhalve van groot belang om jongens en meisjes goed te leren vissen (kennis 
van water, planten en dieren, vistechnieken en verantwoorde behandeling van gevangen vis). Het 
verzorgen van een viscursus vaste hengel dient een basisactiviteit van iedere 
hengelsportvereniging te zijn. Sportvisserij Nederland leidt hiervoor vrijwilligers op via de Cursus 
Jeugdbegeleiding en levert tal van ondersteunende materialen. Als vervolg kan aandacht worden  
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besteed aan het vissen op roofvis of karper. Deze vistechnieken staan nadrukkelijk in de 
belangstelling bij de jeugd. Specialisten binnen de vereniging of vanuit de landelijke / regionale 
specialistenorganisaties kunnen hierbij helpen. 
 
-de viscoach is een concept waarbij een of meer ervaren sportvissers op vaste woensdag- of 
zaterdagmiddagen aan een vaste plaats aan de waterkant (binnen stad of dorp) de jeugd 
begeleiden bij het vissen. Een handleiding, hesje en hengelmateriaal worden hiervoor vanuit 
Sportvisserij Nederland beschikbaar gesteld. Via de verenigingswebsite, lokale krant en huis-aan-
huis folderen kan bekend worden gemaakt waar en wanneer de viscoach aanwezig is en wat de 
jeugd van hem of haar kan verwachten. 
 

 
 
De viscoach helpt op vaste tijden en plaatsen jongens en meisjes met het vissen. 
 
-een volwaardig jeugdbeleid om kinderen op te vangen en op te leiden binnen de vereniging betreft 
een jaarrond programma. Hiervoor bestaan naast de eerdergenoemde activiteiten tal van 
mogelijkheden, zoals lezingen, filmavond, kunstaas maken, knopen, voertjes maken, boilies koken, 
jeugdkamp, schoonmaakactie, hengelvangstregistratie e.d. Allerlei mensen van binnen of buiten de 
vereniging kunnen hierbij worden betrokken. Samenwerking met de plaatselijke 
hengelsportwinkelier ligt ook hierbij natuurlijk voor de hand.  
 
-jeugdactiviteiten inzake de zeevisserij vergen aparte aandacht. De organisatie aspecten van 
dergelijke cursussen vertonen gelijkenis met cursussen voor het binnenwater. Bijzondere 
aandachtspunten zijn veiligheid, vissoorten, visstekken en getijden, werptechnieken, aas en 
onderlijnen maken. Sportvisserij Nederland zal hiervoor uitwerkingen verzorgen. 
 
-de Nationale Hengeldag (de laatste zaterdag van mei) vormt een uitgelezen gelegenheid om als 
vereniging activiteiten te organiseren om mensen kennis te laten maken met de sportvisserij.  
Sportvisserij Nederland zal i.s.m. de federaties de hengelsportverenigingen hiertoe stimuleren en 
landelijke publiciteit verzorgen. 
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-de federaties kunnen jaarlijks een regionaal jeugdevenement organiseren i.s.m. de regionale 
specialistenorganisaties en desgewenst ondersteund door Sportvisserij Nederland. Hierbij kan ook 
worden gedacht aan een koppeling met een verblijfsrecreatiepark.  
 
-op grote sportvisserijbeurzen zal Sportvisserij Nederland een educatief jeugdplein verzorgen 
met een nadrukkelijke koppeling naar Stekkie.nl en het Stekkie Magazine. Tevens kunnen 
federaties worden gefaciliteerd bij regionale activiteiten. 
 
-bij afvissingen in het kader van Kort Advies projecten zal Sportvisserij Nederland waar mogelijk 
i.s.m. de plaatselijke hengelsportvereniging leerlingen van basisscholen aanwezig laten zijn. 
 

 
 
Onderzoek van water en visstand biedt een prima gelegenheid om scholen bij het 
onderwaterleven en de sportvisserij te betrekken. 
 
-via Stekkie.nl probeert Sportvisserij Nederland zo veel mogelijk jeugdvissers te bereiken. Het 
gebruik van de computer is voor de meeste kinderen dagelijkse kost. Het aantal accounts bedraagt 
thans 10.000 personen. Eind 2015 wordt gestreefd naar 30.000 accounts. Via deze interactieve site 
heeft de jeugd een eigen Hyves-achtig platform, waar zij vrienden kunnen maken, met elkaar 
kunnen mailen en elkaar vragen kunnen stellen, e-learning modules kunnen volgen en stekken 
kunnen uitwisselen. 
 
-vanaf april 2010 zal Sportvisserij Nederland tweemaandelijks aan alle aangemelde jeugdleden 
gratis het vernieuwde Stekkie Magazine doen toekomen. Dit jeugd blad op A5-formaat krijgt een 
omvang van 16 pagina’s. Aandacht zal worden besteed aan de natuur in en om het water, 
visstekken en technieken, verantwoord omgaan met gevangen vis en jeugdwerk binnen 
verenigingen. Tevens zal een koppeling worden gelegd met de visregels, jeugdVISpas en de 
website Stekkie.nl. Extra exemplaren van het Stekkie Magazine komen ook beschikbaar voor 
gebruik bij jeugdactiviteiten. 
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4.3. Opleiding 

 
Belangrijk is de vrijwilligers binnen de verenigingen die het jeugdwerk willen oppakken vanuit 
Sportvisserij Nederland en de federaties ondersteuning te bieden in de sfeer van opleiding, advies 
en begeleiding in de praktijk, voorbeelden en gebruiksklare materialen. 
 
-Sportvisserij Nederland ontwikkelt vanaf 2010 een kennisbank op haar website voor vrijwilligers 
van hengelsportverenigingen en federaties. Hier kan men o.a. allerlei informatie over jeugdwerk, 
handleidingen, draaiboeken, voorbeelden e.d. vinden. Tevens wordt binnen deze informatiebank 
een overzicht opgenomen van personen en/of organisaties die allerlei presentaties binnen een 
vereniging kunnen verzorgen (al dan niet tegen betaling). Ook zal gekoppeld aan de sites van 
federaties en verenigingen een vacaturebank plaats krijgen binnen de kennisbank. Verder zal te 
zien zijn welke ondersteunende materialen voor het jeugdwerk bij Sportvisserij Nederland te 
verkrijgen zijn. 
 
-voor vrijwilligers die binnen hengelsportverenigingen het jeugdwerk willen vormgeven organiseert 
Sportvisserij Nederland een of meerdere keren per jaar de eendaagse cursus Jeugdbegeleiding 
‘Vissen voor kids’. Aan deze cursus is een huiswerk gekoppeld en de cursus wordt afgesloten met 
een toets. Deze cursus is gericht op de praktijk aan de waterkant en het les geven aan een groep. 
 
-als vervolg op de cursus jeugdbegeleiding wordt door Sportvisserij Nederland jaarlijks de 
eendaagse cursus Vismeester. Deze bevat ook een huiswerkprogramma en een door de cursisten 
voor te bereiden ‘oefenles’. De cursus is sterk gericht op de praktijk van een visles voor een groep 
van de basisschool.  
 

 
 
Voor vislessen bestaat op de basisscholen veel belangstelling. 
 
-de cursussen Jeugdbegeleiding en Vismeester worden door Sportvisserij Nederland centraal of 
regionaal (met inbreng van de federaties) verzorgd. Het is van belang dat federaties zich mede 
inzetten om cursisten te werven. 
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-belangrijk voor het jeugdwerk is de ondersteuning in de praktijk. Hier blijkt toch dikwijls een 
drempel te liggen om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het is zaak dat binnen uiterlijk twee 
maanden na een cursus federaties contact opnemen met de cursisten en vragen of en hoe zij het 
werk in de praktijk oppakken. Desgewenst kan ondersteuning vanuit de federatie en/of 
Sportvisserij Nederland worden aangeboden om de cursisten op gang te helpen en te begeleiden 
bij hun activiteiten. 
 
-voor de vislessen op basisscholen is het van belang dat deze worden gecoördineerd vanuit de 
federaties. Dit betreft het aanschrijven van scholen, het inzetten en het begeleiden van de 
vismeesters. 
 
-bij jeugdwerk kunnen verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland ook gebruik maken van 
jeugdige sportvissers en stagiaires van bijvoorbeeld de Sportvisacademie (Alkmaar), de Groene 
Welle (Zwolle) of CIOS-studenten. 
 
-om contacten met het netwerk van opgeleide jeugdbegeleiders te onderhouden zal Sportvisserij 
Nederland jaarlijks (gekoppeld aan de VISMA)  een Jeugdbegeleiders contactdag organiseren. 
Hier kunnen zaken gezamenlijk worden geëvalueerd, ideeën worden uitgewisseld en nieuwe 
informatie en producten worden gepresenteerd. Een dergelijk contactmoment kan ook op federatief 
niveau worden georganiseerd, desgewenst in samen met Sportvisserij Nederland. 
 
-voorts is het o.a. vanwege de contacten ook zaak voor federaties en Sportvisserij Nederland om 
opgeleide jeugdbegeleiders in te schakelen bij regionale respectievelijk landelijke 
jeugdevenementen. 
 
Bij het jeugdwerk worden minderjarigen tijdelijk toevertrouwd aan de zorg van de 
hengelsportorganisatie. Zij moeten hier veilig zijn en ongewenste zaken mogen niet voorkomen. 
De kans hierop is klein, maar het zal maar gebeuren voor het kind, de ouders en de organisatie. 
Daarom is het zaak jeugdevenementen zodanig te organiseren dat er zich geen gelegenheid kan 
voordoen en dat de jeugdvrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag hebben overlegd aan hun 
vereniging. Deze verklaring is verkrijgbaar is bij de gemeente (zie www.inveiligehanden.nl). 
 
 
4.4. Materialen 

 
Met een beetje creativiteit kunnen verenigingen zelf de nodige materialen maken of regelen voor 
hun jeugdactiviteiten. Vanuit Sportvisserij Nederland zal een vast pakket aan ondersteunende 
materialen worden opgebouwd en zo veel mogelijk gratis beschikbaar worden gesteld aan 
hengelsportverenigingen. 
 

 
 
Voor het jeugdwerk zijn allerlei ondersteunende materialen beschikbaar. 
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Dit betreft de volgende materialen: 
 
-nieuwe jeugdwervingsfolder (vissen leuk, wat biedt HSV, benodigd visdocument; controleurs e.d.) 
-nieuwe jeugdwervingsposter (scholen, sportclubs e.d.) 
-wervingsfolder vislessen basisschool (scholen) 
-veldgids zoet- en zoutwatervissen (tegen gereduceerd tarief) 
-vernieuwde folders Vissen doe je Zo folders; vaste hengel, feeder, roofvis, karper, vliegvissen,  
 kustvissen e.d.) 
-boekje Vissen doe je zo / vaste hengel en keycord met hakensteker 
-handleiding viscoach, handleiding viscursus, handleiding open dag 
-lespakket (infobladen, zoekkaarten planten, dieren, zoetwater en zeevissen) 
-lesmaterialen (posters, bemonsteringsset, hengelset vaste hengel) 
-T-shirt Vismeester, hesje Viscoach 
-cap, T-shirt, sticker Stekkie (tegen gereduceerd tarief) 
 
 
4.5. Registratie   

 
Voor het bepalen van doelen, knelpunten en extra benodigde inzet voor het jeugdwerk binnen de 
hengelsport is het belangrijk om goed zicht te krijgen wat er binnen de organisatie wordt gedaan. 
 
-Sportvisserij Nederland zal hiertoe per vereniging registreren welke personen de cursus 
jeugdbegeleiding en vismeester hebben gedaan en aan welke verenigingen pakketten 
jeugdmaterialen worden verstrekt. De federaties zullen hierover worden geïnformeerd.  
 
-voorts zal in samenwerking met de federaties worden geregistreerd welke jeugdactiviteiten door 
welke hengelsportorganisaties worden ondernomen. 
 
-tevens zal in 2010, 2012 en 2015 een korte landelijke enquête onder de aangesloten verenigingen 
worden gehouden om zicht te krijgen op hun jeugdactiviteiten (aanwezigheid jeugdcommissie, 
contactpersoon, eigen clubhuis, viscoach, cursus, jaarrond activiteiten). 
 
-de informatie zal worden opgeslagen in het relatiemanagement systeem (landelijke databank) en 
zal toegankelijk worden gemaakt voor de federaties (intranet). 
 
 

5. Taken federaties, specialistenorganisaties en Sportvisserij 

Nederland  
 
Uitgangspunt is dat de aangesloten federaties, specialistenorganisaties en Sportvisserij Nederland 
in goede samenwerking zich gaan inzetten om het jeugdwerk binnen de hengelsport te stimuleren. 
 
 
5.1. Federaties 

 
Het is aan de federaties om het jeugdwerk binnen hun regio te coördineren. Dat wil zeggen contact 
te onderhouden met de verenigingen, jeugdbegeleiders en vismeesters binnen hun gebied over de 
uitvoering van jeugdactiviteiten. Hen te stimuleren, problemen te signaleren en waar nodig advies 
en begeleiding in de praktijk vanuit de federatie en/of Sportvisserij Nederland te regelen.  
 
Belangrijk is ook de coördinatie van de vislessen op de basisscholen. Dit betreft de werving van 
gastlessen en de inzet en begeleiding van de vismeesters.  
 
Daarnaast kan vanuit de federatie een regionaal jeugdevenement worden georganiseerd om 
regionale publiciteit voor vissen en jeugd te bewerkstelligen en samen te werken met de 
jeugdbegeleiders en vismeesters in de regio. 
 
Belangrijk hiertoe is dat binnen iedere federatie zowel een bestuurslid als een medewerker 
(mede) met het jeugdwerk wordt belast. 
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5.2. Specialistenorganisaties 

 
De specialistenorganisaties kunnen zeker vanuit hun regionale afdelingen op verzoek van de 
federatie en/of verenigingen een bijdrage leveren aan het helpen organiseren van jeugdactiviteiten 
op het gebied van hun specialisme binnen de verenigingen of bij de federatie. 
 
 
5.3. Sportvisserij Nederland  

 
Sportvisserij Nederland zal zich bezig houden met het ontwikkelen van jeugdbeleid, de organisatie 
van landelijke jeugdactiviteiten, opleiding van vrijwilligers en het produceren en leveren van 
ondersteunende materialen. Daarnaast zal zij samen met de federaties de jeugdactiviteiten in het 
land registreren. Voorts kan zij desgewenst op verzoek van de federaties en/of verenigingen helpen 
met het opzetten en uitvoeren van jeugdactiviteiten. 
 
Jaarlijks zal vanuit Sportvisserij Nederland een bijeenkomst voor de contactpersonen jeugd 
van de federaties en de specialistenorganisaties worden georganiseerd om het beleid, de 
benodigde materialen, de voortgang en de evaluatie van het jeugdwerk met elkaar te bespreken. 
 
 
5.4. Tot slot 

 
De gehele organisatie -zowel verenigingen, federaties, specialistenorganisaties als Sportvisserij 
Nederland- staat voor de geweldige uitdaging om, op basis van het in deze notitie geformuleerde 
beleid en ambitie, een substantieel hogere deelname van de jeugd aan de sportvisserij in de volle 
breedte te bevorderen. 
 
Wij moeten daarin slagen, immers  … al is het een open deur: WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE 
TOEKOMST !!! 

 

 
 
Actief voor de jeugd in de binnenwateren én in zee en kustwateren. 


