9.5. Vervolgstappen na een visles
Via de vislessen komen jaarlijks duizenden
kinderen in contact met het sportvissen.
Tijdens de visexcursie blijkt steeds weer
hoe kinderen in de ban raken van het
vissen. Voor de sportvisserij ligt er een
uitdaging om kinderen vaker aan de
waterkant te krijgen. Verenigingen kunnen
na een visles de volgende stappen nemen
om meer jeugd aan het vissen krijgen én
aan zich te binden.

vissen met de vaste hengel. Deze cursus
wordt door VIScoaches georganiseerd voor de
jeugd van 8 tot 12 jaar die net begint met
vissen. Sportvisserij Nederland stelt diverse
materialen ter beschikking voor het jeugdwerk
en voor opgeleide vrijwilligers kan dit tegen
gereduceerd tarief of zelfs gratis.
Een basiscursus ‘Leer vissen met de vaste
hengel’ is te vinden op de website van
Sportvisserij
Nederland
onder
hsvservice/jeugd/jeugdviscursussen. Tijdens de
cursus Viscoach leer je deze cursus te organiseren.

1. Gratis online jeugdvergunning
Na een visles zijn vrijwel alle kinderen uit een
schoolklas zeer enthousiast over het vissen. Veel
ouders zullen na een visles denken dat het
enthousiasme van hun kind wel zal overwaaien
en niet direct 10 tot 25 euro uitgeven aan een
JeugdVISpas. Het uitgeven van een gratis online
jeugdvergunning verlaagt de drempel voor
kinderen om te gaan vissen. Via de Online
VISpas Bestelmodule kunnen kinderen jonger
dan 14 jaar eenvoudig een op naam gestelde
jeugdvergunning aanvragen, voor het vissen in
de eigen woonomgeving met één hengel en een
beperkt aantal aassoorten. Na het invullen en
downloaden zijn ze meteen geregistreerd en
zichtbaar in HSV Leden. De ingevulde gegevens
kan de vereniging gebruiken om met de
vergunninghouders te communiceren, bijvoorbeeld om ze te informeren over leuke
jeugdactiviteiten. Ook krijgen de geregistreerde
kinderen vier keer per jaar gratis het Stekkie
Magazine thuisgestuurd en ontvangen ze twee
keer per jaar een mailtje met informatie over de
JeugdVISpas en de leeftijdsgrens voor de
VISpas. Zo wordt veel jeugd - via de online
jeugdvergunning als tussenstap – volwaardig lid
van de vereniging.
Over de online jeugdvergunning is meer te lezen
in het Infoblad 9.2 Online jeugdvergunning:
welkom bij de vereniging!

3. Geschikt viswater: een VISparel
Kinderen vissen vooral in wateren dichtbij huis.
De hengelsportvereniging weet het beste welke
van die wateren goed bereikbaar en veilig zijn.
Maak voor deze wateren een plan om ze
optimaal geschikt te maken als jeugdviswater
en ga met de gemeente (en het waterschap) in
overleg om dit voor elkaar te krijgen. Denk
hierbij aan het zonodig aanpakken van
overmatige plantengroei in en langs het water,
het creëren van een goede visstand (bijvoorbeeld door de uitzet van karpertjes) en het
aanleggen van voorzieningen (zoals vissteigers,
visstoepen). Sportvisserij Nederland en de
federaties kunnen ondersteuning bieden. Zie
hiervoor het Infoblad 8.4 Elke wijk zijn eigen
VISparel.

2. Jeugdcursus

4. Hengelmateriaal en begeleiding

Om enthousiaste kinderen na een visles ook echt
te leren vissen (en vangen) hebben ze hulp
nodig. Ook moeten ze verantwoord met hun
vangst leren om te laten gaan. Hier ligt een taak
voor de hengelsportvereniging: de organisatie
van een cursus Vissen voor kids of Leer
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Kinderen die nog niet eerder hebben gevist,
ook niet in het bezit van een hengel
bijbehorend hengelmateriaal. Dat maakt
niet eenvoudig voor enthousiaste kinderen
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zijn
en
het
om

direct na een visles zelf ook daadwerkelijk te
gaan vissen. Zelfs niet als ze al een
jeugdvergunning hebben. Ze moeten eerst hun
ouders vragen een hengel en bijbehorend
materiaal te gaan kopen voor een activiteit
waarmee ze net kennis hebben gemaakt. Ook nu
zullen veel ouders denken dat dit enthousiasme
wel weer zal overwaaien en niet direct 20 tot 50
euro uitgeven aan hengelmateriaal. Veel ouders
zullen niet eens weten waar ze dat moeten
kopen en wát ze dan moeten kopen.

snoek te vinden. Via deze kant-en-klare
cursussen kan de jeugd kennis maken met deze
manieren van vissen en leren ze het op een
verantwoorde manier te doen.

6. Contact met jeugd(leden)
Veel jeugdige sportvissers horen nooit iets van
de hengelsportvereniging, waardoor ze zich niet
of nauwelijks met de vereniging verbonden
voelen. Het is goed om enkele keren per jaar
contact te zoeken met de jeugd die zich via een
jeugdvergunning of JeugdVISpas bij de
vereniging heeft geregistreerd. Dit kan door
middel van een e-mail of een brief, waarin
bijvoorbeeld wordt gewezen op leuke activiteiten
zoals een cursus, visclinic, jeugdviswedstrijd of
een uitstapje. Ook kan informatie worden
gestuurd over het lidmaatschap.
Jongeren willen graag samen vissen vanwege
het sociale contact. Dit vraagt om het
organiseren van activiteiten waarbij jongeren
elkaar kunnen treffen en beter leren vissen. Je
kunt hierbij ook denken aan activiteiten waarbij
jongeren en volwassenen aan elkaar worden
gekoppeld, zoals een koppel-wedstrijd juniorsenior of teamcompetities.
Een goed contact met de jeugd zorgt voor
ledenbinding en groei van het aantal jeugdleden!

Het ontbreken van hengelmateriaal is cruciaal in
het wel of niet zelfstandig kunnen gaan vissen.
Daarom stelt Sportvisserij Nederland gratis
hengels
en
tuigjes
beschikbaar
aan
verenigingen die in het natraject van een visles
een jeugdcursus organiseren. Voorwaarde is dat
deze kinderen worden geregistreerd in HSV
Leden, door middel van de gratis online
jeugdvergunning. Deze kinderen ontvangen
vervolgens vier keer per jaar gratis het Stekkie
Magazine.

5. Vervolgcursussen
Naast het aanbieden van een beginnerscursus
kun je voor de meer gevorderde vissers
vervolgcursussen aanbieden, waarin bijvoorbeeld
het feedervissen, karpervissen en het vissen
met kunstaas wordt geleerd. Vooral het vissen
met kunstaas past helemaal bij de moderne
jeugd: het is snel, afwisselend en je kunt het
prima even na schooltijd of het avondeten doen.
Op de website van Sportvisserij Nederland zijn
onder hsv-service/jeugd/jeugdviscursussen
de cursussen Vissen op karper en Vissen op
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