
SilverDome Van Der Hagenstraat 20 Zoetermeer

www.fish-ned.nl

Openingstijden:
Vrijdag 1Mei     10:00-21:00
Zaterdag 2Mei     10:00-18:00
Zondag 3Mei     10:00-17:00

Demonstraties voor de:
Witvisser, Roofvisser, Zeevisser
Vliegvisser en Karpervisser.
Kortom een Mekka voor elke visser !!!
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Festival 1,2&3 Mei
Zoetermeer



Zoetermeer heeft op 1, 2 en 3 mei aanstaande 
de grootste hengelsportmanifestatie, op 80.000 
m², uit de Nederlandse geschiedenis binnen haar 
gemeente. In en rond de Silverdome, die tijdelijk 
tot tentoonstellings-ruimte wordt omgetoverd, is er 
een groot binnen en buitengebeuren, vastgekop-
peld met het Beet Experience Eiland, en er vindt tal 
van andere demonstraties plaats aan de waterkant.  

Ook McDonald’s is van de partij  met leuke 
acties en kortingsbonnen en  niemand 
minder dan Ronald McDonald him- 
self zal de beurs openen. Oh ja, en je 
kunt GRATIS parkeren voor de deur!  
Ideaal voor het leren van het wit- 
vissen is het witvisparcours voor 
kinderen, die hier zelf een diploma 
voor  kunnen krijgen. Ed Willems  
en zijn team staan borg voor een  
speels geheel waarbij kinderen leren  
een tuigje te maken, lerenpeilen, voerballen 
gooien en leren onthaken.

Wil je liever leren vliegvissen, maar ook een vliegje 
binden, doe dan mee aan het vliegvisparcours, 
onder leiding van de vliegvis-vereniging Weight 
Forward uit Zoetermeer  en de specialisten Rudy van 
Duijnhoven en Kate Blubaugh.  Ook hier krijg je bij  
goed gevolg een diploma uitgereikt. Extra is de 
mogelijkheid om vanuit de bellyboot te vissen.
 
Op het eiland worden teven demonstraties karper- 
vissen gegeven door de firma Fox, witvissen met 
de vaste stok, maar ook karper vissen met de 
vaste stok voorzien van elastiek door de firma Verpa. 
Het Beet/Karper team, met onder andere Arnout 
Terlouw en Sjoerd Beljaars, is aanwezig om uitleg 
te geven over het vissen op karper.
Specialist Hans Tuitel, zit aan de waterkant en 
knoopt hierallerlei karperrigs en zijn maat Wout 

Wildeboerschutzorgt voor alle informatie over het 
feedervissenen het maken van voerkorven. Tijdens 
Fish-Ned kunnen bezoekers gebruik maken van 
de speciale actie bij Dutch Water Dreams op het 
Van Tuyll sportpark! Op vertoon van je toegangs-
bandje krijg je vijftig procent korting op een activiteit 
naar keuze en buiten staat er een ‘Kid’s Plaza’ met 
springkussens, schminken en andere activiteiten 
voor de jongere bezoekers. 

In en om het ‘Huis van Sportvisserij 
Nederland’ aan het viswater zal er veel 
te beleven zijn voor jong en oud, in 
samenwerking met de Karperstudie-
groep Nederland, de Snoek-studie- 
groep Nederland en de ’s Graven-
haagse Hengelsportvereniging heeft 

iedereen de kans om te leren over 
allerlei aspecten van het vissen, het vis-

water en het milieu. 

Binnen in de SilverDome zijn er een drietal winke-
liers aanwezig op Fish-Ned: Carps Cabin, Wout van 
Leeuwen en Raven Fishing & Outdoor. 
Op de beurs staan er ook veel groothandels 
die bijzondere en nieuwe producten voor dit jaar 
showen, zoals Arca-Bifa, Atropa, Ben’s Fishing 
Tackle, The Carp Collector, Carp Connections, 
Evezet Fishing, EVS Supplies, Fish24.nl, Fox 
International,  GoldLabel Tackle, JVS, karpermagzine 
Karper,  Korda, Leon Hoogendijk, Ocean Fresh, 
Rive Nederland, Schrijver Modelbouw, Shimano, 
Spiegel Magazine, Sportvissersmagazine Beet,  
Tomasco Boten, Trakker, Products, Pro Line 
Products, Ultima UK, Ultimate Hengelsport, 
Van Zelst Watersport, Verpa Fishing & Outdoor,  
Visvriend.nl en Wielco en nog veel meer! 

Voor meer informatie over Fish-Ned kijk op de 
sites: www.fish-ned.nl of op www.beet.nl.


