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Vissen? Altijd de
JeugdVISpas mee!
je met de JeugdVISpas
Ben je jonger dan 14 jaar, dan mag
met één of twee hengels
van jouw hengelsportvereniging
ren terecht en óók
vissen. Je kunt dan in heel veel wate
n. Vis je alleen in water
nog met kunstaas op roofvis visse
bij jou in de buurt en nog
niet met twee hengels
of op roofvis? Dan kun
je tot je 14de jaar bij je
hengelsportvereniging
ook terecht voor een
jeugdvisvergunning.
Als je lid wordt van een
hengelsportvereniging,

Word lid van een
hengelsportvereniging
en ontvang 6 keer per jaar
GRATIS het
Stekkie Magazine!

krijg je ook nog eens zes
erij Nederland
keer per jaar GRATIS van Sportviss
matie thuis gestuurd!
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Geniet van de nat uur en
t!
beh andel de vissen met respec
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en mensen in
Ieder jaar gaan ruim twee miljo
en daarvan is jonNederland vissen. Een half miljo
k, want vissen is
ger dan 14 jaar. Logisch natuurlij
er buiten, hebt
een supergave hobby. Je bent lekk
kunt elk moment de
geen gezeur aan je hoofd en je
is cool!
vis van je leven vangen. Vissen
tvissers. Vlak bij
Nederland is een paradijs voor spor
n of met kunstvisse
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R EL A X T V IS S E N

VISSEN VOOR IEDEREEN
Vissen kan op allerlei manieren:
alleen of met je vrienden sluipend langs het riet op de voorn of
’s avonds op jacht naar die
ene monsterkarper. In Nederland
kan het allemaal! Overal zijn
goede stekken te vinden, zowel dich
t bij huis als verder weg.
En voor alle manieren van vissen
kun je al voor een leuke prijs
een hengelset kopen, dus vissen
hoeft ook niet duur te zijn.
n.

hengelsen, word je lid van een
Om relaxt te kunnen vis
sportverin de buurt. De hengel
sportvereniging bij jou
aniseert
goede visstand en org
eniging zorgt voor een
r vissen
t er van alles leren ove
toffe activiteiten. Je kun
rijd. Een
edoen aan een viswedst
en vistechnieken en me
geven, maar
gsten kunnen we niet
garantie op goede van
l veel aan
sportvereniging er hee
zeker is dat de hengel
sportvisvisser te maken. Echte
doet om van jou een top
ing!
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sers worden dus lid van

