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Half augustus organiseerden vijf hengelsportverenigingen 
gezamenlijk een jeugdvisdag aan het Drontermeer in 
Elburg. “Je moet de jeugd uitdagen en prikkelen om ze aan 
het vissen te houden”, zegt Martien Wolf, voorzitter van de 
jeugdcommissie van HSV De Poepenkolk uit Elburg.
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JEUGD UITDAGEN 
EN PRIKKELEN O p deze zaterdag in 

augustus lopen er 71 
kinderen in en rond-
om het gebouw van 
de Elburgse scouting. 

De gezamenlijke jeugdvisdag van 
HSV de Poepenkolk, HSV De Snoek 
uit Harderwijk, Ons Stekkie uit Zee-
wolde, Hoop op Geluk uit Nijkerk, 
en HSV Lelystad uit Lelystad/Dron-
ten brengt flink wat jonge sportvis-
sers op de been. Voor aanvang van 
de activiteiten vergapen de meesten 
zich aan de vis die de mannen van 
de karperclinic in de voorgaande 
nacht hebben gevangen. De mooie 
Drontermeer-schub wordt vervol-
gens onder tal van bewonderende 
blikken teruggezet in het water.

SPANNEND HOUDEN
De kiem voor deze dag werd gelegd 
op de jeugdvisdag die Sportvisserij 
MidWest Nederland in 2015 in Nij-
kerk organiseerde. Wolf: “Aangezien 
De Poepenkolk een grote jeugdaf-
deling heeft, waren we nauw bij dit 
evenement betrokken. Dat bracht 
ons op het idee om zelf iets verge-
lijkbaars op poten te zetten. Bij HSV 
De Snoek – waar we al langer inten-
sief mee samenwerken – hadden ze 
ook wel oren naar een eigen jeugde-
venement. Zodoende hebben we in 
2016 in Harderwijk samen een edi-
tie opgezet. De jeugdvisdag is name-
lijk een prima middel om te zorgen 
dat de hengelsport spannend blijft 
voor kinderen.”

MEER TE BIEDEN
Op deze dag kunnen de ruim zeven-
tig kinderen in de leeftijd van 8 tot 
en met 17 jaar kennismaken met 
alle facetten van de hengelsport. 
“Die brede opzet is heel belangrijk”, 
zegt Wolf. “Bij veel jeugdafdelin-
gen van hengelsportverenigingen 
draait het voornamelijk om de wed-
strijdvisserij. Daar is natuurlijk hele-
maal niks mis mee, maar jongeren 
van een jaar of 14, 15 kunnen soms 
ook wel eens genoeg hebben van 
het vangen van voorntjes en blei-
tjes. Wij willen niet dat die jongeren 
verloren gaan voor de hengelsport. 
Daarom moet je ze in onze optiek 
meer kunnen bieden dan zes club-
wedstrijdjes per jaar.”

PRAKTIJKTIPS
Jeff Bakker (12) is voor het eerst op de jeugdvisdag. Hij geldt als een 
van de roofvistalentjes van HSV De Poepenkolk. “Maar bij ons op de 
camping zwemmen ook mooie karpers – en om die nou zomaar voorbij 
te laten gaan …” Toch kijkt hij vooral uit naar de roofvisclinic. “Hopelijk 
pakken we vanuit de boot een snoek, er is er al een gevangen”, zegt 
hij hoopvol. Maar ook bij de karperclinic kijkt hij zijn ogen uit. “Al deze 
informatie is echt wel handig. De tips die ik hier krijg, ga ik zeker in de 
praktijk brengen.” En de kans op een foto met een schub van 10-kilo 
plus laat hij zich natuurlijk ook niet ontnemen.

ENTHOUSIASMEREN
Begeleiding is ook belangrijk op zo’n jeugdvisdag. Dan is het handig 
als je betrokken tieners hebt bij de vereniging. Sander Wolf (16) is er 
zo eentje. Deze fanatieke snoekvisser – ‘we hebben vanochtend al een 
snoek van 90 centimeter in de boot gehad’ – wil vandaag jonge kinde-
ren enthousiasmeren. “In mijn clinic wil ik ze vooral leren hoe je goed en 
weidelijk omgaat met de vis. Bijvoorbeeld een matje eronder tijdens het 
onthaken zodat ie ongeschonden terug gaat.” En hij adviseert kinderen 
die net zijn begonnen om niet meteen te gaan snoeken. “Je moet begin-
nen bij de basis en stapsgewijs naar een spannender visserij toewerken.”

>

>

MOOI WEER VISSER
Gelukkig voor Bram van Empelen (11) uit Harderwijk is de zon gaan 
schijnen bij aanvang van de jeugdvisdag. “Ik vis het liefst met een voer-
korfje en maïs aan de haak op karper. Maar dan wel graag met mooi 
weer – met regen vang ik gewoon een stuk minder goed.” Hij is aan het 
vissen geraakt door een viscursus bij HSV De Snoek en wil vandaag zijn 
horizon verbreden naar andere vissoorten. Zoals de snoek. Die heeft 
hij al eens een gevangen. “Een exemplaar van een meter. Dat was een 
toevalstreffer”, geeft hij ruiterlijk toe. “Maar toch!”>
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zelf doen, dan is het wel zo handig 
dat ze ook weten hoe ze met zo’n 
grote vis moeten omgaan. Zo ma-
ken we completere vissers van ze en 
voorkom je dat ze voortijdig stop-
pen met vissen.”

ANDERE ACTIVITEITEN
Het blijft bij HSV De Poepenkolk 
echter niet bij een jeugdvisdag al-
leen. “We organiseren bijvoorbeeld 
ook opruimacties, lezingen, clinics, 

feestavonden en gaan met de kids 
op forel en steur vissen”, somt Wolf 
op. “Op die manier proberen we jon-
geren binnen de club te houden en 
ze tegelijkertijd te stimuleren om 
zich ook actief in te zetten voor de 
vereniging.  Bovendien kunnen jon-
geren uit het voortgezet onderwijs 
bij ons hun maatschappelijke stage 
doen. Binding met de hengelsport-
verenging kun je op tal van manie-
ren vormgeven.”

COMPLETERE VISSERS
Zo bestaat het aanbod deze dag uit 
een dwarsdoorsnede van de diverse 
disciplines in de hengelsport: on-
der meer vissen met de vaste hen-
gel, feedervissen, statisch karper-
vissen, dropshotten en verticalen. 
“We leren ze de tactieken, monta-
ges en andere handigheidjes zoals 
de kieuwgreep. Elburg is een van de 
beste havens als het gaat om vissen 
op grote snoek. Gaat de jeugd dat 

AVONTUURLIJK
Sienna Labots (12) is een van de meisjes 
op de jeugdvisdag. Ze kan uitstekend 
overweg met de vaste stok en werd al 
eens tweede bij een jeugdwedstrijd. 
“Toen ik begon met vissen zeiden 
sommigen tegen me dat dit iets voor 
jongens is, maar ik ben toch doorge-
gaan. Omdat ik het leuk vond, ben ik lid 
geworden van De Poepenkolk.” Ze vist 
vooral ook voor het avontuur. “Je weet 
van tevoren natuurlijk nooit wat je gaat 
vangen.” Vandaag hoopt ze vooral meer 
te weten te komen over het feedervis-
sen. “Dat lijkt me leuk om te doen. En 
dan wil ik ook graag een vis van meer 
dan 40 centimeter groot vangen.”

FEEDERTALENT
Levi van ‘t Veen (9) uit Elburg is een feedertalentje. “Je 
hebt beet”, zegt hij tegen Ronny Pol tijdens diens feeder-
demonstratie aan het Drontermeer. “Ga je gang maar”, 
zegt Pol wijzend op zijn viskist. Levi neemt plaats op het 
plateau en slaat binnen no time een bleitje aan de haak. 
De geroutineerde worp die volgt, doet vermoeden dat 
je hem niets meer hoeft te leren. “Er zijn nog heel veel 
trucjes om meer vis te vangen”, zegt hij bescheiden. Van 
’t Veen heeft al hoge ogen gegooid bij wedstrijden, maar 
nu eigenlijk geen tijd om nadere toelichting te geven. Pol 
heeft namelijk gezegd dat ie op zijn kist kan blijven zitten 
– en dat laat Levi zich uiteraard geen twee keer zeggen.

MOOI MEEGENOMEN
Vanuit Dronten is Kevin Roffelsen (15) met zijn spullen in een rugzak naar de jeugdvisdag in Elburg ge-
komen. Brasem en voorn vangen met de methodfeeder is tot op heden zijn ding, dus tips over de beste 
onderlijntjes zijn sowieso welkom. Maar hij hoopt vooral veel te leren over de roofvis. Bijvoorbeeld uitleg 
over de dropshotmontage. “Zo heb ik al geleerd dat het belangrijk is om de knoop zo te leggen dat de 
haak – en daarmee de shad – mooi horizontaal in het water staat.” Hij steekt normaliter veel op van Vis 
TV en Hét Visblad. “Een dag als deze is een extraatje en mooi meegenomen.”
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
Sportvisserij MidWest Nederland ondersteunt samenwerkingsverbanden van hengelsportverenigingen die ( jeugd)activiteiten zoals jeugdvisdagen 
willen organiseren. Zo vonden dit jaar ook in Hilversum (15 juli) en Uitgeest (17 september) vergelijkbare evenementen plaats. De eerste jeugdvis-
dag in 2018 staat ook al in de planning: die vindt op 23 juni 2018 in Valkenburg (ZH) plaats. 


