
>> HÉT                  .NL SEPTEMBER 2020 >> HÉT                  .NL28 29

>> ROOFVISSEN > ZOMERVISKARAVAAN

>>

ZONNIG 
VAN 
START ZOMERVISKARAVAAN 2020

Dat de ZomerVISkaravaan dit jaar kon doorgaan, kwam na alle 
beperkingen door corona als een welkome verrassing – niet in de 
laatste plaats voor de deelnemende kids zelf. Hét VISblad nam medio 
juli in Nieuwegein een kijkje bij het eerste evenement van dit jaar.
TEKST: BARD BORGER > FOTOGRAFIE: SANDER BOER
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 “D ankzij het zonnige voorjaar en de vis-
vlogs van Enzo Knol is vissen popu-
lairder dan ooit onder de Nederlandse 
jeugd”, vertelt Pieter Beelen van Sport-
visserij Nederland terwijl naast hem 

het terrein bij visvijver de Rietput in Nieuwegein wordt 
opgebouwd. Dat ook de lockdown een flinke duit in het 
zakje deed, geeft hij volmondig toe. Omdat sportvis-
sen toegestaan bleef, trokken talloze kids met een hen-
gel naar het water. “Hengelsportverenigingen hebben 
nu al meer dan 10.000 nieuwe jeugdleden in vergelij-
king met vorig jaar”, aldus Beelen. “Dat na een succes-
volle eerste editie in 2019 de ZomerVISkaravaan nu kan 
doorgaan is heel fijn, want lang niet alle vissende kids 
hebben ouders die zelf ook vissen. Juist voor hen zijn dit 
soort jeugdvisevenementen – net als de vislessen – be-
langrijk: onder begeleiding van ervaren sportvissers le-
ren ze hier écht goed en verantwoord vissen. Dat houdt 
ze ook gemotiveerd.” 

RUIM 70 AANMELDINGEN
Voorzitter Martin Plinck (69) van Hengel-
sportvereniging De Vaart-Poscar – de or-
ganiserende vereniging van vandaag – is 
minstens zo blij dat de ZomerVISkaravaan 
kon doorgaan. Net toen ‘zijn’ vereniging be-
sloten had om dit voorjaar extra jeugdeve-
nementen te houden, zette corona een 
streep door de plannen. “Deze dag 
maakt in dat opzicht een hoop 
goed, zoals je ziet”, vertelt 
Plinck terwijl hij wijst op 
de aanzwellende rij voor 
de aanmeldbalie. “Gis-
teravond hadden we 
al 70 aanmeldingen 
en dat aantal zal door 
spontane aanloop 
nog wel stijgen.” De 
enorme animo voor 
het evenement ver-
baast hem niet. 
“Naast de bericht-
geving in lokale 
media hebben we 
ter promotie le-
den opgebeld en 
persoonlijk uitge-
nodigd. Daar werd 

 “ WE HEBBEN 
VEEL LEDEN 
OPGEBELD  
EN PER-
SOONLIJK 
UITGENO-
DIGD.”

VOORZITTER MARTIN PLINCK 
VAN HSV DE VAART-POSCAR:

meestal enthousiast op gereageerd. Vrijwilligers voor 
ondersteuning bij evenementen hebben we hier altijd 
meer dan voldoende, dus deze forse opkomst kunnen 
we prima aan. En met dit weer mogen we helemaal in 
onze handen wrijven.” 

VASTE TAAK
Een van die vele vrijwilligers is Marjo Hergt, die van-
daag samen met collega Lia de catering verzorgt. “Wil jij 
ook koffie?”, klinkt het uiterst gastvrij nog voor de eer-
ste vraag is gesteld. “De catering is een beetje een vas-
te taak van ons tweetjes geworden, bijvoorbeeld ook 
bij onze dameswedstrijden”, legt ze uit. “En zeker, ik vis 
zelf ook al sinds mijn jeugd.” Marjo – inmiddels ruim 
zes jaar vrijwilliger bij De Vaart-Poscar – weet nog goed 
hoeveel ze altijd viste in de zomer, op de camping in 
Utrecht. Ze glundert terwijl ze vertelt over die tijd. “Toen 
ik ouder werd stopte het vissen, maar op latere leeftijd 
pakte ik het weer op. Het enthousiasme van vissende 

kids herken ik uit mijn eigen jeugd. Dat vind ik 
prachtig om te zien en te stimuleren.”

ALLEREERSTE VANGST
Terwijl het terrein in no time volstroomt en 
kinderen zich bij de diverse onderdelen mel-
den – waaronder een werpbaan, drill-simu-
lator, een aquarium met vissen en tuigjes le-
ren maken – blijkt de waterkant als vanouds 

het populairst. Kaylee (7) kan een gil van ple-
zier niet onderdrukken terwijl ze een ruis-

voorntje binnenhaalt. Haar allereerste 
vangst ooit, zo vertelt haar moeder. “Dit 

Kaylee met 
haar moeder en 
haar allereerste 

vangst ooit.

Vissen her-
kennen bij het 

aquarium.

Pieter Beelen (Sport-
visserij Nederland): 

“Juist voor kids zonder 
vissende ouders zijn dit 

soort evenementen 
belangrijk.”

De 
vissende 

broers Tijs 
(rechts) en 

Niek

Sportvisserij Nederland organiseert samen met lokale hengelsportver-
enigingen in de zomervakantie op verschillende plaatsen in Nederland 
ééndaagse visevents voor de jeugd: de ZomerVISkaravaan. Het doel hiervan 
is om de kinderen te stimuleren en goed en verantwoord te leren vissen.
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is zelfs de eerste keer dat ze vist. Toen ze onlangs hoor-
de over de ZomerVISkaravaan, wilde ze hier koste wat 
kost naartoe.” Terwijl Kaylee het voorntje terugzet en 
met hulp van een begeleider de haak opnieuw beaast, 
ziet haar moeder een nieuwe hobby geboren worden. 
Na nog een serie voorns is Kaylee helemaal in de wol-
ken. “Je ziet het, ze is echt enthousiast. Haar vader vond 
het nog wat te vroeg om haar al met opa mee te laten 

vissen, maar als ik dit zo zie hoe soepel dit gaat mag 
ze binnenkort waarschijnlijk wel mee.” Ook op andere 
plekken langs de vijver vangen kinderen volop vis.

VISSENDE BROERS
Aan de overzijde van het water staan broers Tijs (11) en 
Niek (10) zij aan zij met een hengel – hun blikken stoï-
cijns op de dobbers gericht. Vissen doen ze al langer, zo 
leert navraag. “Meestal hier in het dorp met zijn twee-
en, maar soms ook met onze oom. Van hem hebben 
we het vissen geleerd en hij neemt ons ook regelmatig 
mee naar de Linge”, vertelt Niek. Andere hobby’s heb-
ben ze ook – Niek speelt piano, Tijs drumt en beiden 
doen aan voetbal – maar vissen vinden ze toch iets spe-
ciaals hebben. “Het is spannend en ook als je even niets 
vangt blijft het leuk”, legt Niek uit. “Toch vis ik het aller-
liefst met een werphengel”, zegt zijn broer stellig. “Daar-
mee kun je verder werpen en vang je grotere vissen zo-
als karper en snoek.” Plotseling vertrekt de dobber van 
Niek, die alert reageert en een mooie ruisvoorn vangt. 
“Wow, die is een stuk groter!”, roept hij opgewekt. Een 
begeleider schiet te hulp bij het onthaken en even later 
zwemt de vis weer. “De volgende is weer voor jou Tijs,” 
klinkt het gebroederlijk.  

>> DATA EN LOCATIES
Verspreid door het land doen dit jaar zo’n 15 verenigin-
gen mee aan de ZomerVISkaravaan. Sportvisserij Neder-
land helpt hen bij de promotie en deels ook de uitvoe-
ring van hun evenement. Bij het verschijnen van dit blad 
duurt de karavaan nog zo’n anderhalve week. Kijk voor 
de resterende data en locaties op www.stekkie.nl. Daar 
vind je ook een video-impressie van deze dag.

“ VISSEN HEEFT IETS 
SPECIAALS – OOK ALS 
JE EVEN NIETS VANGT 
BLIJFT HET LEUK”, 
ZEGGEN NIEK EN TIJS

Tuigjes 
maken vergt 
zorgvuldige 

uitleg


