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Beurzen, (vrijwilligers)markten en 

braderieën bieden je een mooie kans om 

het sportvissen en de eigen vereniging te 

promoten. Maar hoe presenteer je je 

tijdens zo’n evenement op een positieve 

en aantrekkelijke manier?  

Er zijn verschillende zaken waarover je de 

bezoekers kunt voorlichten, maar het is 

daarnaast vooral leuk als je ook leuke 

activiteiten kunt aanbieden.  

Vissen in je eigen omgeving 

Bezoekers zullen geïnteresseerd zijn in het 

viswater dat jouw vereniging te bieden heeft. 

Je kunt dit laten zien aan een tafel of kraam 

met informatie. Op een paneelwand kun je een 

plattegrond van je viswateren met foto's van 

stekken en vissoorten weergegeven. Nog 

mooier is het wanneer je via een laptop de 

website van je vereniging kunt laten zien. Daar 

staat natuurlijk ook alle relevante informatie 

van je verenigingswateren en -activiteiten op. 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt daarnaast diverse brochures van 

Sportvisserij Nederland aanbieden. De reeks 

‘Vissen doe je zo’ leent zich hier bij uitstek 

voor. Daarnaast is het leuk als je een eigen 

brochure van je hengelsportvereniging kunt 

presenteren waarin informatie worden gegeven 

over jouw wateren en activiteiten.  

 

 

 

 

 

Ook kunnen nieuwe leden zich hier aanmelden 

en bijvoorbeeld een korting of leuke attentie 

ontvangen, zoals een waardebon van een 

hengelsportwinkel, een visdocumentenmapje of 

een Veldgids Nederlandse Zoetwatervissen of 

Zeevissen. 

Visspelletjes 

Er zijn talrijke spelletjes om bezoekers alleen of 

in groepsverband kennis te laten maken met de 

hengelsport. Wat bezoekers leuk vinden om te 

doen zijn werpspelletjes met de hengel. 

Bijvoorbeeld doelwerpen in een teil of PVC-ring. 

Ben je bij een water dan kun je op een boei 

werpen in het water (‘afstandwerpen’). Neem 

hierbij wel de veiligheid in acht! 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander leuk visspel is het ballen-vissen. 

Hierbij worden genummerde balletjes (ping-

pong balletjes, of de ouderwetse rood-witte 

beetverklikkers) met een korte hengel voorzien 

van een grote, botte haak, uit een grote bak of 

teil gevist. De balletjes zijn aan één kant 

verzwaard met een loodje en aan de bovenkant 

voorzien van een oog. De bezoeker krijgt een 

vaste tijd om één of meer balletjes uit de bak 

te hengelen. Aan de nummers zijn bijvoorbeeld 

prijsjes en een enkele grotere prijs gekoppeld. 

Bezoekers zijn gek op puzzels en prijsvragen. 

Je kunt je bezoekers uitdagen met hun kennis 

van Nederlandse vissoorten met het spel  

‘Raad de vissoort’. Dit kan aan de hand van 

een foto van - gedeelten van - vissen of echte 

vissen in een aquarium. Je kunt hierbij gebruik 

maken van de zoekkaart Vissen uit het 

‘Lespakket zoetwatervissen’. 

9.9. Activiteiten tijdens een evenement 
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Voor jongere kinderen kun je ook een leuke 

prijsvraag of een opstel-, slagzin- of 

tekenwedstrijd houden over bijv. ‘de mooiste 

visdag van je leven’ of ‘vissen op vakantie’. Of 

gewoon een leuke vissenkleurplaat met 

kleurpotloden aanbieden met kans op een 

leuke prijs voor de mooiste plaat van de dag. 

 

Download deze kleurplaat via www.hsvservice 

� jeugd � downloads 

Vistechnieken 

Deskundige vissers uit jouw vereniging kunnen 

demonstraties geven van vissen met de 

matchhengel, feeder, vaste stok, vliegen-

hengel, kunstaas, etcetera. Zij kunnen ook 

informatie geven over het maken en gebruiken 

van lokvoer en aas. Jeugdleden kunnen 

demonstraties geven aan leeftijdsgenoten. 

Zorg voor voldoende materiaal, zodat 

bezoekers het ook zelf kunnen proberen. Laat 

kinderen niet alleen vissen met de vaste 

hengel, maar ook de werp- of vliegenhengel 

proberen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf hengelmateriaal maken 

Ongetwijfeld heeft de vereniging leden die zelf 

hun materiaal en voer maken. Bied hen de 

mogelijkheid dit te demonstreren. Je kunt dan 

denken aan: 

• zelfbouw van hengels, kunstaas, dobbers; 

• vistuigjes maken; 

• vliegbinden; 

• lokvoer maken; 

• boilies maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweedehands beurs 

Voor een ruilbeurs bestaan verschillende 

mogelijkheden. Zo kan aan leden bekend 

worden gemaakt dat zij tijdens het evenement 

in een aantal kraampjes hun overtollige 

visspullen kunnen verkopen. De opbrengst kan 

worden uitbetaald aan de desbetreffende leden 

of ten goede komen aan de clubkas of een 

goed doel (aanleg paaiplaatsen, vispassages, 

vissteigers voor minder validen, een dagje 

vissen met kinderen van een kindertehuis of 

een organisatie die zich inzet voor een goed 

doel).  

   


