DE VISLES: INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS
Leuk dat je komt helpen bij de visles! Na de biologieles in de klas gaan we in
groepjes aan de waterkant vissen. Zorg dat je een half uur voor de kinderen
aanwezig bent en houd rekening met de volgende zaken:
1) Tuig samen met de vismeester de hengels op. Aan de topconnector
bevestig je het lusje van het kant-en-klare tuigje. Rol het tuigje af en leg
de hengels naast elkaar. Verzamel de losse onderdelen in een emmer.
2) Eén begeleider maakt wat kant-en-klaar lokvoer aan en verdeelt dit
onder de begeleiders.
3) Na een korte uitleg van de vismeester krijgt elk kind een hengel. Neem
je groepje mee naar de waterkant en zorg dat de kinderen tijdens het lopen
de hengel schuin omhooghouden (pas op voor boomtakken).
4) Zet op de visplek enkele emmers met water klaar, om de gevangen
vissen met natte handen te kunnen vastpakken. Leg een onthaakmatje
klaar voor de grotere vissen.
5) Peil op de visplek de diepte met een peilgewichtje. Stel de dobber zo af
dat het aas net boven de bodem zweeft. Leg uit hoe en waarom je peilt.
6) Laat zien hoe je een made aan de haak bevestigt (door de zijde met
de twee zwarte puntjes) en help de kinderen die het niet zelf durven. Leg
kort uit wanneer je beet hebt en wat je dan moet doen.
7) De minimale afstand tussen de kinderen moet twee meter bedragen.
8) Doe voor hoe je de hengel vasthoudt en inlegt; rustig onderhands
vanuit de pols. Help de kinderen die er moeite mee hebben.
9) Voer bij elke dobber één of twee balletjes voer. Leg uit waar je moet
voeren (iets voor de dobber) en dat veel voeren niet gunstig is.
10) Geef instructies als er vis wordt gevangen: pak een vis met natte
handen, onthaak voorzichtig (met de hakensteker) en zet laag bij het water
terug. Bewaar een vis eventueel kort in een emmer.
11) Blijf de kinderen begeleiden en zorg dat alle kinderen vis vangen.
Laat ze eventueel van plaats wisselen.
12) Gebruik de Vang5 materialen om de visplek netjes achter te laten.
Soms mogen de kinderen het tuigje meenemen, vraag dit aan de vismeester.

BELANGRIJK:
•
•
•
•

Let op de veiligheid van de kinderen en houd ze continu in het zicht.
Wees duidelijk, vriendelijk en geduldig, maar omhels of knuffel de kinderen niet.
Rook niet en drink geen alcohol in het bijzijn van kinderen.
Maak alleen foto’s als de leerkracht daar toestemming voor geeft.

