
THEMADAG JEUGD EN  
DE TOEKOMST VAN DE 

SPORTVISSERIJ 
 

18 april 2020 te Halfweg 
 

Wat? 
Een themadag over de jeugd en het jeugdwerk binnen de sportvisserij met als hoofdtitel 'Kunnen 
onze kinderen in de toekomst nog wel vissen?'  

Voor wie? 
Voor iedereen die meewerkt aan/assisteert bij het organiseren van activiteiten voor potentiële 
nieuwe én bestaande jeugdige sportvissers, of dat wil gaan doen.  

Waarom? 
De doelstellingen van de themadag zijn:  
1. het (breder) aanbieden van sportvismogelijkheden voor de jeugd door o.a. verenigingen; 
2. het verbeteren van de kwaliteit van alle jeugdactiviteiten en (jeugd)sportvisserij in het algemeen; 
3. het werven van nieuwe vrijwilligers (ouders!) voor jeugdactiviteiten zoals vislessen op scholen. 

Wanneer? 
Zaterdag 18 april 2020 van 10.00 tot 16.00 uur.  

Waar? 
In Sophia’s Italian Halfweg (voormalig Brasserie Halverwege), Zuiderweg 2  1165 NA Halfweg 
en aan de Grote Vijver in het Recreatiegebied Spaarnwoude.  

Hoe? 
Middels een gevarieerd en inspirerend programma bestaande uit een centrale presentatie en twee 
(inter)actieve workshops. Zie het conceptprogramma op de volgende pagina.  
 
De volgende workshops zullen worden gehouden:  
 

• Workshop 1: Kinderen op een eenvoudige manier verantwoord leren vissen:  
De deelnemers krijgen van ons en elkaar te zien en horen hoe ze op een laagdrempelig manier 
een basisactiviteit, zoals de cursus Vissen voor kids, kunnen organiseren en wat de 
aandachtspunten zijn. Subthema: maatschappelijke zichtbaarheid: hoe laat je je zien? 
(persbericht, uitnodigen wethouder, beachflags, spandoeken, hesjes, partytent, etc.) 
 

• Workshop 2: Het (samen) bedenken van nieuwe sportvismogelijkheden voor de 
jeugd: De deelnemers bedenken tijdens de creatieve workshop (onder begeleiding van 
Start2Create) samen hoe je meer sportvisserijmogelijkheden en/of activiteiten voor de jeugd kunt 
creëren.  

 
In de vijvers van het Recreatiegebied Spaarnwoude zwemmen veel kleinere karpers, giebels en 
kroeskarpers. Ervaar zelf hoe leuk het - juist voor kinderen - is om op een water met een dergelijke 
visstand te vissen. 

  



  
Dagprogramma 
  

Tijd (uur) Activiteit 

Vanaf 9:30 Ontvangst met koffie, thee en lekkernij  

10.00 – 10.10 Opening en uitleg dagprogramma 

10:10 – 10:45 Centrale presentatie  

10.45 – 11.00 Korte pauze en tijd om naar de eerste workshop te lopen 

11:00 – 12:30 Workshop ronde 1  

12:30 – 13:30 Lunchbuffet 

13:30 – 15:00 Workshop ronde 2 

15.00 – 15.15 Korte pauze waarin de groep van de waterkant naar de brasserie kan lopen 

15:15 – 15.45 Centrale afsluiting van de dag met een borrel en hapjes 

 
 

 

 


