Jeugdactiviteiten 2016
WHV de Karper
In deze nieuwbrief:
• Cursus vissen voor kids
• Jeugdcursus KARPERvissen
• Jeugdwedstrijden
• Hooked on Fishing Cup
 Vakantiewedstrijd(en)
 Carp Challenge
• Visles op de basisschool
 Jeugdselectieteam

2016 boordevol jeugdactiviteiten
WHV de Karper is de hengelsport
vereniging van Winterswijk. Met meer
dan 1500 leden zijn wij een grote maar
ook een zeer actieve vereniging.

 Jeugdclinic wedstrijdvissen

Voor de jeugd verzorgen we tal van
activiteiten. In deze nieuwsbrief lees je
welke activiteiten dat allemaal zijn.

• Selectiewedstrijden voor NK

.

• Federatieve jeugddag

• Demonstratiedag Witvissen

Cursus vissen voor kids
Ook in 2016 is er weer een cursus “Vissen
voor kids” van 8 t/m 13 jaar. Alle kinderen
die willen leren vissen met de vaste stok
mogen daar aan meedoen. Deelname
aan de cursus is gratis. Je hoeft geen lid
te zijn van WHV de Karper.
Als je de cursus afgelopen jaren al hebt
gevolgd, kun je dit jaar toch weer
meedoen, want er wordt ook een cursus
voor gevorderden georganiseerd.

Wat gaan we doen?
Ervaren begeleiders laten je zien hoe je
het beste kunt vissen. Je leert wat je
nodig hebt om te vissen en hoe je je
visspullen in orde maakt. Je leert welk
aas en welk lokvoer je kunt gebruiken om
vissen te vangen. We gaan ook naar de
vissen kijken, bijvoorbeeld hoe je
verschillende vissoorten kunt herkennen.

Cursustijden
Woensdag 11 mei van 18.30–20.30 uur
Woensdag 18 mei van 18.30–20.30 uur
Woensdag 25 mei van 18.30–20.30 uur
Woensdag 1 juni van 18.30–20.30 uur
Woensdag 8 juni van 18.30–20.30 uur
Zondag 12 juni van 9.00-12.00 uur (De Puls)

Waar moet je zijn?

CLINIC WEDSTRIJDVISSEN
door internationals en de
bondscoach
17 april bij
De Puls te Winterswijk

De cursus wordt gehouden in en vanuit het
gebouw van speeltuin de Vrees aan de
P.J. Troelstrastraat 18a.

Wat moet je zelf meenemen?
De hengelsportvereniging zorgt voor alle
visspullen, zoals hengels, tuigjes, aas en
voer. De cursus is gratis.
Je hoeft dus zelf niets mee te nemen. Trek
wel oude schoenen of laarzen aan.

Opgeven
Mail of bel naar:
0543 – 513162

jeugd@whvdekarper.nl

Ook in 2016 zijn er weer
jeugdwedstrijden bij De Puls en
Meddose Kolk
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Jeugdcursus Karpervissen
De cursus karpervissen voor de
jeugd wordt voor het derde jaar
verzorgd. Dit jaar is gekozen voor
een nieuwe opzet.

Cursustijden
5 april van 18:30 tot 20:30 uur
12 april van 18:30 tot 20:30 uur
19 april van 18:30 tot 20:30 uur
26 april van 18:30 tot 20:30 uur

Onderwerpen

Uitleg tijden de jeugdcursus Karpervissen
Alle materialen voor de karpercursus
worden beschikbaar gesteld door FOX.

Voortplanting, Karperkweek,
Voedselopname, Peilen,
Groei en bezetting, Method feeder
en vaste stok. Uiteraard gaan we
ook Rigs (onderlijnen) maken.
De vierde les wordt de commercial
fishing op karper behandeld en is
ook voor de witvisser interessant.

Cursuslocatie
Gebouw van Speeltuin De Vrees
aan de Troelstrastraat 18a.

Hoe kun je je opgeven?
Wil je je opgeven, dan kun je bellen
of mailen met: 0543 – 513162 of
jeugd@whvdekarper.nl
Deze cursus is voor kinderen van 10
tot en met 16 jaar.

JeugdVISpas of Jeugdvergunning
Als je wilt gaan vissen dan heb je altijd een vergunning nodig. Ook als je jonger bent dan 14 jaar. Dit kan zijn een
JeugdVISpas of een gratis jeugdvergunning.
Wil je alleen op de retentievijvers binnen de bebouwde kom in Winterswijk vissen dan heb je aan een gratis
Jeugdvergunning genoeg. Deze kun je aanvragen op de website www.whvdekarper.nl
Wil je ook op de eigen wateren van WHV de Karper vissen en op heel veel water in de rest van Nederland dan heb je een
JeugdVISpas nodig. Zie pagina 3 voor uitleg hierover.

Jeugdwedstrijden
Wat is een vereniging zonder wedstrijden? Ook voor de jeugd worden
er verschillende wedstrijden georganiseerd:

Zomercompetitie jeugd

Er worden 3 wedstrijden gevist in onze eigen wateren. Bij deze
wedstrijden zijn begeleiders aanwezig, je kunt ook meedoen als je
nog niet veel ervaring hebt.
Er wordt gevist in twee leeftijdscategorieën: van 8 tot 12 jaar en van
13 tot 18 jaar.
Per wedstrijd zijn er leuke hengelsportprijzen te winnen. De winnaar
over 3 wedstrijden is de jeugdkampioen.
Zondag 22 mei De Puls, aanwezig om 9.00 uur
Zondag 26 juni
Meddose Kolk, vertrek vanaf Harmonie om 8.45 uur.
Zondag 11 sept. De Puls, aanwezig om 9.00 uur
Deelname is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.

Hooked on Fishing CUP

Open wedstrijd voor Jeugdkampioenschap van Winterswijk voor
jeugd van 8 tot 18 jaar. Zondag 25 september bij de Puls, loting is om
8:30, wedstrijd van 9:15 tot 11:45 uur. Inschrijfgeld € 2,50

Vakantiewedstrijden

In de zomervakantie worden er vakantiewedstrijden georganiseerd.
Dit zal op een doordeweekse dag zijn bij één van de retentievijvers.
Zodra de data bekent zijn staan deze op facebook en op
www.whvdekarper.nl

The Carp Challenge voor de jeugd

Voor de jeugdige karpervisser van 10 tot en met 16 jaar wordt er op
3 juli van 9:00 tot 15:00 uur een karperwedstrijd georganiseerd bij De
Puls aan de Badweg.
Deelname is alleen voor leden van WHV de Karper.
Inschrijven kan vanaf 1 juni in de winkel van Hooked on Fishing
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WHV de Karper geeft vislessen op basisscholen
Waar mag je vissen?
Als je gaat vissen heb je
altijd een vergunning
nodig. Er zijn voor de
jeugd twee soorten
vergunningen: de
jeugdVISpas en de gratis
jeugdvergunning.
JeugdVISpas
Met de jeugdVISpas mag
je vissen op de eigen
wateren van WHV de
Karper: De Puls, de
Meddose Kolk en het
Kloosterveld. Ook mag je
op alle retentievijvers
binnen de bebouwde
kom van Winterswijk
vissen en op alle wateren
van de landelijke lijst.
De jeugdVISpas kun je
aanschaffen bij de
hengelsportzaak Hooked
on Fishing of via
www.whvdekarper.nl
Jeugdvergunning
Met een gratis
jeugdvergunning mag je
alleen vissen op alle
retentievijvers binnen de
bebouwde kom van
Winterswijk.
De jeugdvergunning kun
je downloaden van de
site van WHV de Karper:
www.whvdekarper.nl

Landelijk gaan er veel kinderen vissen. Omdat het
belangrijk is dat dit met zorg voor de natuur en de vis
gedaan wordt is hiervoor een schoolprogramma
opgezet. WHV de Karper heeft 3 gecertificeerde
vismeesters opgeleid door Sportvisserij Nederland.
Deze vismeesters kunnen de kinderen wegwijs
maken in het vissen en de leefomgeving van de
vissen. Tijdens de theorieles op school worden de
kinderen meegenomen in het leven van de vis.
Hoeveel vissoorten zijn er, waar leeft de vis en hoe
ga je om met vissen? Ook leren de kinderen het
zorgvuldig onthaken van een gevangen vis.
Het is een leuk en leerzaam programma wat geschikt is voor de groepen 7 en 8 van de
basisschool. Na de theorieles gaat de hele klas daadwerkelijk vissen in de buurt van de
school. De vismeester zorgt voor voldoende vrijwilligers van de hengelsportvereniging
en tevens voor de benodigde spullen zoals hengels, tuigjes etc.
De dagindeling van een visles: de theorieles start na de ochtendpauze van 10.00/10:15
uur. Na de middagpauze vissen in een retentievijver dicht bij de school tot een kwartier
voor einde schooltijd. WHV de Karper kan dit programma kosteloos aanbieden.
Bent u leerkracht op een basisschool en heeft u interesse of wilt u meer informatie dan
kunt u contact opnemen met Marcel Prinsen, vismeester en jeugdcoördinator van
WHV de Karper via de mail: jeugd@whvdekarper.nl of telefoon: 0543 – 513162.

Jeugdclinic wedstrijdvissen op 17 april bij De Puls






Jongens: ben jij 19 jaar of jonger (minimaal 10) op 31 december 2016?
Dames/meisjes: alle leeftijden kunnen meedoen!
Is (wedstrijd)vissen jouw grootste passie?
Wil jij leren van de beste wedstrijdvissers van Nederland?
Droom jij er van om ooit wereldkampioen vissen te worden?

Ben je een wedstrijdvisser en wil je je bij de bondscoach in de kijker spelen? Dat kan op
17 april bij De Puls in Winterswijk.
Er wordt dan een jeugdclinic wedstrijdvissen georganiseerd in samenwerking met
Sportvisserij Nederland en de Hengelsport Federatie Midden Nederland.
Tijdens de clinic maak je kennis met wedstrijdvissen, leer je van de besten en ontmoet je
andere talenten!
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is verplicht. Kijk op www.whvdekarper.nl voor het
inschrijfformulier

Jeugdselectieteam WHV de Karper
Naast de vele activiteiten voor de recreatieve
jeugdvisser is WHV de Karper in 2016 gestart met een
jeugdselectieteam.
Voor talentvolle jeugdige wedstrijdvissers worden
trainingen en clinics georganiseerd en er wordt als team
deelgenomen aan verschillende wedstrijden.
Alle leden van het jeugdselectieteam zullen ook
deelnemen aan de selectiewedstrijden voor het
Nederland Kampioenschap op 4 juni te Duiven.
Het jeugdteam wordt gesponsord door Champion Feed
in samen werking met Hooked On Fishing.
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Selectiewedstrijden voor NK junioren 2016
Op zaterdag 10 september is het NK
junioren 2016 op de Urkervaart.
Dit Nederlands Kampioenschap
wordt ieder jaar gehouden in 3
leeftijdscategorieën.
Om aan het NK deelt te mogen
nemen moet je meedoen aan de
regionale selectiewedstrijden.
Selectiewedstrijd van 2014

Ieder jaar doen een aantal jeugdige
vissers van WHV de Karper mee aan
deze selectiewedstrijden en ieder

jaar is het nog gelukt dat één of meer
vissertjes zich kwalificeren voor het NK.
Dit jaar worden de selectie
wedstrijden op zaterdag 4 juni in
Duiven gehouden. WHV de Karper
regelt het vervoer ernaar toe.
Kun je zelfstandig vissen en wil je
meedoen kom dan naar de eerste
jeugdwedstrijd op zondag 22 mei bij
De Puls, dan regelen we de
inschrijving voor de selectie wedstrijd.

Demonstratiedag witvissen door Team Kruidenier / Evezet
Op zondag 10 juli verzorgt het Kruidenier / EVEZET
wedstrijdteam een demonstratiedag Witvissen aan De Puls.
Deze dag is niet alleen voor de jeugd maar voor iedereen die
geïnteresseerd is in verschillende vistechnieken.
Ervaren wedstrijdvissers geven deze dag een demonstratie in:

Vissen met de vaste stok op witvis

Vissen met de vaste stok op karper

Feeder vissen

Method Feeder vissen

Matchvissen

En nog veel meer …….
Er zal ruim voldoende gelegenheid zijn om leden van het
team te bestoken met al je vragen.
De demonstraties zijn van 10:00 tot 15:00 uur aan De Puls, de
toegang is gratis.

Federatieve Jeugddag op 18 juni te Borculo
De Hengelsport Federatie Midden Nederland organiseert ieder jaar een federatieve jeugddag. Dit is een echte doedag voor (toekomstige) vissers van 8 tot en met 16 jaar. Kinderen kunnen leren feedervissen, karpervissen, snoekvissen,
vliegvissen en vissen met de vaste stok. Voor veel kinderen zal er een wereld open gaan wat betreft mogelijkheden
binnen de hengelsport. De federatieve jeugddag 2016 wordt op 18 juni gehouden te Borculo.
Meld je aan voor deze leerzame en leuke dag via info@hfmiddennederland.nl

Dank aan onze sponsoren
Voor alle jeugdactiviteiten kunnen wij een beroep doen onze hoofdsponsoren Hooked On Fishing en Champion Feed

Bij de wedstrijden van de jeugdcompetitie worden de prijzen beschikbaar gesteld door:

In samenwerking met:

in samenwerking met:
Jeugdwedstrijd

Heb je vragen of opmerkingen over één van de onderwerpen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met
Marcel Prinsen, jeugdcoördinator van WHV de Karper. Mail naar: jeugd@whvdekarper.nl of bel 0543-513162
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