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Naast het verzorgen van vislessen en viscursus-

sen hebben veel verenigingen een actieve jeugd-

afdeling, die de eigen jeugdleden een uitgebrei-

der jaarrond programma bieden. Hieronder vind 

je verschillende ideeën om zo’n programma op 

een leuke en leerzame manier in te vullen. 

 

Eigen verenigingsactiviteit 

• lezing-demonstraties door specialisten uit 

eigen vereniging, b.v. wedstrijdvisser / 

karpervisser / snoekbaarsvisser / feeder-

visser, of door leden Karperstudiegroep / 

Snoekstudiegroep / Meervalstudiegroep 

• vissen met ervaren vissers / beroemdhe-

den 

• tweedehands– of ruilbeurs hengelmateriaal 

• meedenk-inspraakavond jeugd over pro-

gramma/activiteiten 

• echt jeugdbestuur met leiding van ouder 

bestuurslid 

• doe-avond, b.v. dobbers maken / knopen / 

onderlijnen / vliegbinden enz. 

• opzet bibliotheek - videotheek / uitleen 

sportvisboeken en visfilms 

• herstel/reparatie-avond van eigen hengel-

materiaal kinderen 

• viskamp 

• schoonmaakactie (deel)viswater door 

jeugd / goede publiciteit 

• jeugd inschakelen bij visstandbeheer / af-

vissingen / hengelvangstregistratie 

• sponsorvissen / ouders-buren-opa's-oma's 

betalen graag / evt. besteden aan goed 

doel 

 

Uitwisseling met zusterverenigingen 

• competitie met hengelsportverenigingen in 

de naaste omgeving 

• jaarlijkse uitstapje over en weer naar een 

hengelsportvereniging in ander deel van 

het land /ander water / andere technieken 

• uitwisselingsprogramma met b.v. een 

weekend / hulp ouders nodig voor logeer-

adressen 

• competitie/sportdag met andere verenigin-

gen in de eigen woonplaats, b.v. voetbal/

vissen of tennis/korfbal/atletiek enz. 

 

Excursies 

• plaatselijke hengelsportwinkelier 

• hengelsportgroothandel in Nederland 

(boeken via winkelier) 

• waterzuiveringsinstallatie 

• natuurexcursies van IVN-afdeling 

• bezoekerscentra Natuurmonumenten/

Staatsbosbeheer 

• Aqua Lutra otterstation in Leeuwarden 

• dierentuin, b.v. het aquarium van Artis-

Amsterdam of Blijdorp-Rotterdam 

• Emmer Dierenpark / educatief zeer goed / 

afgestemd op kinderen 

• Dolfinarium in Harderwijk 

• Forelvisvijver/-kwekerij 

• bezoek aan een beroepsvisser 

• visafslag, b.v. in IJmuiden-Den Helder-

Stellendam-Urk 

• Visserijmuseum in Vlaardingen 

Jaarrond activiteiten voor de jeugdafdeling 


