
Minicursus 
 

leer vissen 
met de vaste hengel 

 
(vervolgsessie door ouders na een visles) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Gratis startpakket 
 
Voor de hulpouders én alle geïnteresseerde kinderen verzorgt Sportvisserij 
Nederland samen met de lokale hengelsportvereniging een gratis startpakket, 
bestaande uit: 
 
- Hakensteker met keycord* 
- Boekje ‘Leer vissen met . . . * 
- Jeugdpakket zoetwatervissen*  
- Vaste hengel (4 meter) 
- 2 vistuigjes 
- Extra dobber, haakjes, gewichtjes 

en vislijn 
- Madendoosje 
- Gratis jeugdvergunning** 
- Eén landingsnet voor de cursus 
 
 
* De kinderen hebben dit al ontvangen. De hulpouders krijgen dit toegestuurd 
** De kinderen moeten deze zelf vooraf online aanvragen en uitprinten 



Inleiding  
De minicursus ‘Leer vissen met de vaste hengel’ is het vervolg op een visles op 
de basisschool. De cursus kan in één of twee avonden van ongeveer twee uur 
worden gehouden. De cursus is bedoeld voor kinderen die na een visles 
enthousiast zijn geworden en graag ook zelfstandig willen kunnen vissen. Tijdens 
de cursus worden de kinderen begeleid door vissende ouders.  
Niet-vissende ouders zijn natuurlijk ook welkom om het vissen samen met hun 
kind op te pakken. Want samen vissen is het leukste dat er is! 
 
Belangrijk: alle vissende volwassenen – en minimaal één begeleider - moeten in 
het bezit zijn van een geldig visdocument. Dit is meestal de VISpas van de lokale 
hengelsportvereniging! 
 
Sportvisserij Nederland ondersteunt deze cursus, wanneer deze tot maximaal 
drie weken na een visles wordt gegeven. Hulpouders kunnen zich al voorafgaand 
aan een visles opgeven en direct na de visles kunnen geïnteresseerde kinderen 
zich hiervoor opgeven. 
 
 
Basiskennis 
 
Tijdens de visles hebben de kinderen al geoefend met het onthaken van een 
(kunst)vis en het gebruik van de hakensteker. Ook hebben zij al een keer onder 
begeleiding gevist. Hierbij is de basis van het sportvissen al kort met ze 
doorgenomen.  
 
Toch is het goed om nog even goed te kijken of alle kinderen de volgende 
basiszaken beheersen. Maak hierbij gebruik van het boekje ‘Leer vissen met 
de vaste hengel’: 
 
- hoe houd je een hengel vast? 
- hoe ziet het vistuig eruit? 
- hoe en waarom moet je peilen? 
- hoe leg je in? 
- hoe en hoeveel moet je voeren? 
- hoe doe je het aas (maden) aan de haak? 
- wanneer heb je beet en tik je aan? 
- hoe land en onthaak je een vis?  
- hoe zet je een vis netjes terug?  
 

  



Programma minicursus ‘Leer vissen met de vaste hengel’ 
 

De cursus kan in één of twee sessies van ongeveer twee uur worden gehouden, 
bijvoorbeeld op een doordeweekse avond van 18:00 tot 20:00 uur. 

1. Uurtje vissen 
 
De sessie begint met een uurtje vissen. Maar eerst moet de hengel worden 
opgetuigd. Voor alle kinderen ligt een telescoophengel en een kant-en-klaar 
tuigje klaar. Als alle kinderen met behulp van de vrijwilligers hun hengel hebben 

opgetuigd, vat je even kort samen hoe 
je dat doet. Vraag de kinderen nu 
eerst of ze nog vragen hebben. Vertel 
hierbij nog even kort wat er bij de 
vorige sessie is besproken. Dan kan er 
worden gevist. Help de kinderen waar 
nodig bij het onthaken van een 
gevangen vis, maar kijk in ieder geval 
even mee en geef tips. 
 
Na het uurtje vissen kunnen de 
kinderen nu zelf hun hengel aftuigen.  
 

2. Workshop tuigje maken 
 
Vervolgens kun je samen met de kinderen een tuigje maken. Vooral het zelf 
kunnen aanzetten van een haak is natuurlijk van belang! Volg hiervoor de 
instructies op pagina 6 en 7 van het boekje ‘Leer vissen met de vaste hengel’. Je 
kunt deze workshop misschien in de school doen, maar bij mooi weer ook 
gewoon bij het water, bijvoorbeeld aan een picknicktafel of op een kleed. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. Nabespreken en ervaringen uitwisselen 

Tot slot vat je het geleerde nog even kort samen, vraag je de kinderen wat ze 
het leukst vonden en of ze nog vragen hebben. In principe kunnen de kinderen 
nu zelfstandig vissen, maar ze moeten natuurlijk vooral nog veel praktijkervaring 
opdoen. Je kunt er daarom voor kiezen om nog een tweede sessie aan te bieden. 
Maak hiervoor weer een duidelijke afspraak met de kinderen om de volgende 
keer terug te komen. Geef ze het liefst een uitnodiging mee met locatie en tijd. 
 


