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In de praktijk: jeugdwerk bij WHV De Karper 
 
Marcel Prinsen is jeugdcoördinator bij WHV De Karper uit Winterswijk. De 

vereniging kreeg - ondanks een actieve jeugdwedstrijdcommissie - te maken met 

een afname van het aantal jeugdleden. Marcel besloot hierop om het jeugdwerk 

binnen de vereniging nieuw leven in te blazen. Hij woonde een federatieve 

voorlichtingsbijeenkomst bij over jeugdwerk in de hengelsport, volgde samen met 

collega’s Wilbert Mentink en Robert Hiddink de Cursus Viscoach en daarna zelf de 

Cursus Vismeester en ging direct aan de slag.  

 
Marcel vertelt: “Na de voorbereidingen in de winterperiode is WHV De Karper in 
het voorjaar gestart met diverse jeugdactiviteiten. Voor bijna al deze activiteiten 
is het heel belangrijk gebleken dat we gebruik konden maken van viswater 
binnen de bebouwde kom.” 

Cursus vissen voor kids 

In samenwerking met een lokale speeltuin is de 
cursus Vissen voor Kids opgestart. De cursus is 
gegeven op vier avonden in april en mei, 
telkens van 18:30 tot 20:00 uur. Begin en 
einde van elke les was in het gebouw van de 
speeltuin, vijf minuten van het water. 
 
De eerste avond werd er een tuigje gemaakt 
waarmee in de volgende avonden kon worden 
gevist. De tweede avond werd geleerd hoe je een vis moet onthaken en werd er 
ook gevist. Op de derde avond werd gezamenlijk lokvoer gemaakt en was er 
aandacht voor herkenning van de vis, uiteraard werd er ook weer gevist. De 
laatste avond zijn we direct naar het water gegaan en werd er de hele avond door 
gevist. In totaal hebben er 23 kinderen in de leeftijd van 8 tot en 13 jaar 
meegedaan aan de cursus, waarbij de reacties van zowel de kinderen als de 
ouders zeer positief waren. 

Visles op Emmaschool 

In april heeft Marcel zijn eerste visles 
gegeven aan de combinatiegroep 7/8 
van de Emmaschool. Bij deze les 
waren twee vrijwilligers van de 
vereniging aanwezig en Evert Dijkhof 
van Sportvisserij Nederland. De visles 
in de klas was van 10:30 - 12:00 uur, 
waarbij in de laatste 20 minuten werd 
geoefend met het onthaken van de vis. 
 

Na de middagpauze stond de hele klas al een kwartier voor aanvang van de 
visexcursie klaar aan de waterkant. De begeleiders moesten alle zeilen bij zetten 
om snel de hengelspullen klaar te maken. Er werd gevist van 13:00 tot 14.30 
uur, waarbij door alle kinderen (veel) vis werd gevangen. Deze dag werd door 
alle kinderen en de juf als zeer leuk ervaren. 
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Jeugdwedstrijden 

De jeugdwedstrijden zijn gehouden in het 
eigen viswater van WHV De Karper: De Puls 
en Meddose Kolk. Waar het afgelopen jaar nog 
maar 1 deelnemer was in de categorie van 8 
tot 12 jaar was dit de eerste wedstrijd al 11 
en de tweede wedstrijd 13 en de laatste 
wedstrijd 14.  Allemaal kinderen die aan één 
van de georganiseerde activiteiten hebben 
meegedaan. In de categorie 13 t/m 18 jaar 
waren  er 5 deelnemers, waarvan twee  dit 
jaar voor het eerst deel hebben genomen. 
 
Hengelsport Doe Dag 

Op de Nationale Hengeldag is er een Hengelsport Doe-Dag voor de jeugd 
georganiseerd bij de retentievijver. In totaal zijn hier 15 kinderen op af gekomen 
waarvan sommigen nog nooit hadden gevist. Op deze dag konden de kinderen 
zelf een tuigje maken, uitleg krijgen over lokvoer en aas maar vooral kon er veel 
worden gevist. Spontaan is er een klein wedstrijdje gehouden waaraan 11 
kinderen hebben deelgenomen. 

    

Jeugdselectiewedstrijden 

Net zoals voorgaande jaren heeft WHV 
De Karper ook met enkele jeugdleden 
meegedaan met de selectiewedstrijden 
voor het NK. Op 3 juni zijn we met drie 
jeugdleden uit de B-categorie afgereisd 
naar Doetinchem. Ondanks de zeer 
slechte weeromstandigheden hebben de 
drie jeugdvissers een niet te verbeteren 
resultaat behaald. Er werd namelijk 
beslag gelegd op de eerste, tweede en 
derde plaats. Alle drie hebben ze zich 
dan ook geplaatst voor het NK in 
september! 
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Visles op Wilhelminaschool 

Op 11 juni is er op de Wilhelminaschool te Winterswijk een visles verzorgd met 's 
middags de visexcursie. Deze dag was gecombineerd met de "juffendag", de dag 
waarop de verjaardagen van de juffen  wordt gevierd. De kinderen was niet 
verteld welke activiteit er gepland stond en hoorden dit pas 's ochtends. Er werd 
heel enthousiast op gereageerd. 
 De visles en visexcursie zijn perfect verlopen, alle kinderen waren tot het eind 
enthousiast en ook de juffen spraken over een geweldige dag. Een half uur na 
schooltijd waren vijf kinderen uit de klas met eigen hengel al weer terug aan de 
waterkant om te gaan vissen. 
De juffen hebben al gevraagd of WHV de Karper volgend jaar weer een visles  wil 
organiseren. 

Jeugdvergunning 

Dit jaar is er voor het eerst een 
jeugdvergunning voor kinderen tot 14  
jaar om te kunnen vissen op de 
retentievijvers. Enkele kinderen die mee 
hebben gedaan met de cursus Vissen voor 
Kids hebben de vergunning aangevraagd, 
een groot deel van de groep had al de 
JeugdVISpas. In totaal zijn er  ongeveer 
30 jeugdvergunning uitgegeven. 

Conclusie 

“We zijn tevreden over het verloop van de jeugdactiviteiten tot zover, maar 
realiseren ons dat het jaar nog niet voorbij is. Om de jeugd enthousiast te 
houden en bij de vereniging te blijven betrekken lijkt het ons noodzakelijk om in 
de nazomer en het najaar nog enkele activiteiten te organiseren.  
 
Bij opgave van de cursus Vissen voor Kids werd ook gevraagd naar een email-
adres. Het versturen van een herinnering per email, voorafgaand aan iedere 
activiteit, bleek een zeer gunstig resultaat te hebben op het aantal deelnemers.  
 
Wat op het programma staat is één of meerdere vakantiewedstrijden, in de 
schoolvakantie, op de retentievijver bij de Joost van den Vondelstraat.  Ook willen 
we in september nog een wedstrijd organiseren bij De Puls. Verder is het van 
belang om de groep van vrijwilligers uit te breiden. 
 
Voor 2013 willen we dezelfde activiteiten gaan organiseren met enkele kleine 
aanpassingen. De cursus Vissen voor Kids wordt uitgebreid naar 6 avonden. De 
eerste twee zijn theorieavonden, avond 3, 4 en 5 wordt er uitgebreid gevist met 
uitleg aan het water en de zesde avond is een afsluitende viswedstrijd. 
 
Voor jeugdactiviteiten is het heel belangrijk dat je als vereniging gebruik maakt 
van viswater binnen de bebouwde kom; hier kunnen de kinderen makkelijk 
lopend of met de fiets naartoe; het zijn ook de wateren waar ze zelf vissen!” 
 
 

Lees meer op: www.whvdekarper.nl 

 


