9.7. Nationale Sportweek: Ga toch vissen!
De Nationale Sportweek is een landelijk
sportevenement dat een week lang in
Nederland sporten in de etalage zet en laat
zien hoe gezond en vooral leuk sporten en
bewegen is.
De Nationale Sportweek vindt plaats in
september. Een week lang zetten honderden
sportverenigingen, sportclubs, sportbonden,
bedrijven,
het
onderwijs
en
andere
sportaanbieders hun deuren open, organiseren
clinics, toernooien en demonstraties. Iedereen,
jong en oud, kan deze week kennis maken met
(nieuwe) sporten.

Doe mee met je eigen HSV!
Sportvisserij
Nederland
is
sinds
2013
aangesloten bij het NOC*NSF, zodat ook
hengelsportverenigingen nu actief kunnen
deelnemen aan dit geweldige evenement. De
deelname aan de Nationale Sportweek is een
prachtige kans om het sportvissen, maar
natuurlijk ook jouw eigen hengelsportvereniging
te promoten.
Je kunt als vereniging je promotie tijdens de
Nationale Sportweek natuurlijk helemaal zelf
invullen. De meeste deelnemende sportverenigingen richten zich op de jeugd. Ook voor
hengelsportverenigingen is met name de jeugd
een belangrijke doelgroep.

Doel
De Nationale Sportweek wordt georganiseerd
door NOC*NSF met als doel meer mensen
kennis te laten maken met een sport die bij hen
past en ze vervolgens de weg naar de
sportvereniging te laten vinden. Nog steeds
sporten veel mensen niet. De organisatie van de
Nationale Sportweek is een van de initiatieven
die de positieve bijdrage die sport geeft aan
mensen en maatschappij vergroot.

Visles op de basisschool
Speciaal voor deze doelgroep biedt Sportvisserij
Nederland al een compleet programma voor
basisscholen. Hier kan een vismeester een
visles verzorgen, die bestaat uit een uurtje
biologieles, gevolgd door een heerlijke middag
vissen vlakbij school! Een perfecte activiteit om
tijdens de Nationale Sportweek aan te bieden.
Lees hierover meer in het infoblad ‘Jeugdwerk
als promotie’.

Recorddeelname
De eerste Nationale Sportweek werd in 2004
georganiseerd. Nu is dit sportieve evenement
uitgegroeid tot een van de grootste sportevenementen van Nederland met ieder jaar
weer een recordaantal deelnemers, gemeenten
en sportaanbieders. In 2013 organiseerden 186
gemeenten een lokale Sportweek. Daarnaast
werden er in nog eens ruim 100 gemeenten
sportactiviteiten
georganiseerd.
Landelijk
werden er 7.000 sportactiviteiten georganiseerd
waaraan
ruim
870.000
Nederlanders
deelnamen. Recordaantallen, die ieder jaar weer
toenemen!
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Vissen voor kids

NOC*NSF ondersteunt ook!

In het infoblad ‘De jeugdcommissie: promotie
of binding?’ lees je meer over het ‘vissen voor
kids’ concept: je leert een groepje kinderen aan
de waterkant in drie middagen of avonden de
basis van het sportvissen: optuigen, uitpeilen,
inleggen, aantikken, een vis landen, onthaken
en netjes terugzetten. Maar ook met alleen de
eerste middag uit dit programma kun je ze de
basis al best aardig bijbrengen en vooral leren
dat vissen hartstikke leuk is!

Wanneer je als hengelsportvereniging een
activiteit tijdens de Nationale Sportweek
organiseert, wil je natuurlijk dat er zoveel
mogelijk mensen op af komen. En dat kan alleen
als men ook wéet dat je een evenement
organiseert! NOC*NSF biedt je verschillende
materialen en hulpmiddelen die je evenement
extra in de schijnwerpers zetten, zodat je kunt
rekenen op veel bezoekers! Want dat is
natuurlijk wat je wilt als organisator, toch?

Of bedenk leuke eigen activiteiten
Je kunt tijdens de Nationale sportweek
natuurlijk ook andere activiteiten organiseren
die jeugd en/of volwassenen kennis laten maken
met het sportvissen. Je kunt denken aan
activiteiten aan de waterkant, zoals het vissen
met de vaste hengel en het vissen met
verschillende soorten werphengels. Of je kunt
open viswedstrijdjes organiseren.

Van de meeste takken van sport maakt
NOC*NSF met hulp van de sportbonden een
poster, die je gemakkelijk kunt downloaden
en uitprinten. Daarnaast komt er een handige
Nationale Sportweek Toolkit beschikbaar,
waarin je in een handomdraai je eigen poster of
flyer op maat voor jouw activiteit of Sportweek.

Ook kun je – bijvoorbeeld op een gezamenlijk
evenement met andere sportverenigingen ‘droge’ activiteiten houden, zoals het leren
werpen met een werphengel of het zelf maken
van
diverse
soorten
onderlijnen.
Voor
ondersteuning kun je hiervoor terecht bij je
federatie en Sportvisserij Nederland.

Meedoen in 6 stappen
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Schrijf je in via de volgende weblink:
https://nationalesportweek.nl/sportclub
Na inschrijving krijg je toegang tot een
toolkit met inspirerende voorbeelden en
bruikbare content die jij kan inzetten.
Volg de verdere instructies die je na
inschrijving van NOC*NSF ontvangt.
Kies m.b.v. de genoemde infobladen van
Sportvisserij Nederland één of meer
activiteiten uit of bedenk deze zelf.
Vraag bij je federatie en/of Sportvisserij
Nederland ondersteunende materialen aan.
Je doet mee aan de Nationale Sportweek!!

Lees voor ideeën verder in de infobladen
‘Organisatie van een open dag’ en ‘Activiteiten
tijdens een evenement’.
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