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Kinderen spelen steeds minder buiten. De 

oorzaak is vooral de toegenomen aandacht 

voor de tablet, mobiele telefoon, internet 

en gamen. Voor de sportvisserij ligt er een 

uitdaging om kinderen meer aan de water-

kant te krijgen, want buiten spelen is niet 

alleen leuk maar ook leerzaam en gezond. 

Verenigingen kunnen met de volgende  

10 tips meer jeugd aan het vissen krijgen. 

 

 

1. Geef visles op school en laat 

kinderen kennis maken met vissen 

Tijdens een visles op school krijgen kinderen van 

10-13 jaar een biologieles over de fascinerende 

onderwaterwereld, gevolgd door twee uurtjes 

vissen onder begeleiding van de VISmeester en 

vrijwilligers van de hengelsportvereniging. De 

kinderen vissen hierbij met vaste hengels in een 

water dicht bij school. Naast een eerste 

kennismaking met de hengelsport is het doel 

van de visles om de kinderen in contact te 

brengen met de natuur in hun eigen omgeving 

en om ze respect bij te brengen voor de dieren 

die daarin leven. Na een visles beseffen alle 

kinderen dat ze dicht bij huis iets heel leuks 

kunnen doen: vissen! 

Voor de vereniging is een visles hét moment om 

de kinderen informatie over het lidmaatschap te 

geven en ze te wijzen op een jeugdactiviteiten, 

zoals de cursus Vissen voor kids, die bij voorkeur 

één of twee weken later volgen. Verenigingen 

die dit goed aanpakken, zien veel kinderen die 

de visles hebben gevolgd én een aantal 

vriendjes en vriendinnetjes lid  worden. 

 

2. Leer jeugd verantwoord vissen 

tijdens de cursus Vissen voor kids  

Om het enthousiasme van de kinderen na een 

visles te laten resulteren in een toename van het 

aantal jeugdige sportvissers zijn enkele 

vervolgstappen nodig. Beginnende sportvissers 

hebben een helpende hand nodig om te zorgen 

dat goed leren vissen (en dus vangen) én om ze 

verantwoord met hun vangst om te laten gaan.  

Hier ligt een taak voor de hengelsport-

vereniging: de organisatie van een cursus 

‘Vissen voor kids’. Deze jeugdcursus wordt door 

VIScoaches georganiseerd voor de jeugd van  

8 tot 12 jaar die net begint met vissen. Het 

ervarend leren vissen met de vaste hengel staat 

hierin centraal. Sportvisserij Nederland stelt 

diverse materialen ter beschikking voor het 

jeugdwerk en voor opgeleide vrijwilligers kan dit 

vaak tegen gereduceerd tarief zelfs gratis. 

 

3. Bied als HSV een gratis online 

jeugdvergunning aan 

Veel ouders zullen denken dat het enthousiasme 

van hun kinderen na een visles wel weer zal 

overwaaien en niet direct 10 tot 25 euro 

uitgeven aan een jeugdVISpas. Het uitgeven 

van een gratis jeugdvergunning verlaagt de 

drempel voor kinderen om te gaan vissen. In de 

praktijk worden houders van een jeugd-

vergunning zelden geregistreerd, waardoor er 

geen mogelijkheid is om ze te wijzen op leuke 

en leerzame visactiviteiten en ze te binden aan 

de vereniging.De ideale oplossing hiervoor is het 

plaatsen van een module voor een gratis online 

jeugdvergunning op de verenigingswebsite.  

10 tips & trics om (meer) jeugd aan het vissen te krijgen 

http://www.vissenschool.nl/
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/jeugdviscursussen/vissen-voor-kids.html
http://hsvvoorbeeld.mijnhengelsportvereniging.nl/visdocumenten/jeugdvergunning.html
http://hsvvoorbeeld.mijnhengelsportvereniging.nl/visdocumenten/jeugdvergunning.html
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Met een gratis online jeugdvergunning kunnen 

kinderen jonger dan 14 jaar vissen met één 

hengel met een beperkt aantal aassoorten in 

enkele wateren dichtbij huis. Kinderen kunnen 

via de online module hun gegevens intikken en 

de jeugdvergunning uitprinten. 

 

De ingevulde gegevens worden automatisch 

geregistreerd waarna de vereniging via e-mail 

met de vergunninghouders kan communiceren, 

bijvoorbeeld om ze te wijzen op leuke 

verenigingsactiviteiten. Van Sportvisserij 

Nederland krijgen ze bovendien vier keer per 

jaar gratis het Stekkie Magazine thuis gestuurd 

en ontvangen ze twee keer per jaar een mailtje 

met informatie over de JeugdVISpas en de 

leeftijdsgrens voor de VISpas. Zo schaffen veel 

kinderen, via de online jeugdvergunning als 

tussenstap, een (jeugd)VISpas van de HSV aan.  

  

4. Zet in op geschikt viswater in de 

woonomgeving van kinderen 

Kinderen vissen vooral in wateren dichtbij huis. 

De hengelsportvereniging weet het beste welke 

van die wateren goed bereikbaar en veilig zijn. 

Maak voor deze wateren een plan om ze 

optimaal geschikt te maken als jeugdviswater en 

ga met de gemeente (en het waterschap) in 

overleg om dit voor elkaar te krijgen.  

 

Denk hierbij aan het zonodig aanpakken van 

overmatige plantengroei in en langs het water, 

het creëren van een goede visstand (bijvoor-

beeld door de uitzet van karpertjes) en het 

aanleggen van voorzieningen (zoals vissteigers, 

visstoepen). Sportvisserij Nederland en de 

federaties kunnen hierbij ondersteuning bieden.  

5. Laat je horen en zien als HSV 

Uit een in 2017 uitgevoerd onderzoek blijkt dat 

75% van de jeugdige sportvissers nooit iets 

heeft gehoord van de hengelsportvereniging. Op 

dit punt is dus veel te winnen.  

Promotioneel jeugdwerk levert je heel veel meer 

op dan nieuwe (jeugd)leden. Doordat je laat zien 

dat je jeugd serieus neemt, creëer je 

maatschappelijk draagvlak voor sportvisserij in 

jouw omgeving. Je laat zien dat je respect voor 

de natuur en een goede behandeling van de 

gevangen vis belangrijk vindt. Maar ook dat je 

er bent om de jeugd te helpen om beter te leren 

vissen. Hierbij is het goed om de jeugdactiviteiten 

zichtbaar te maken voor de omgeving. Laat jezelf 

zien bij de jeugdactiviteiten door middel van 

spandoeken, beachflags en verenigingshesjes.  

 

Verspreid flyers van de jeugdactiviteiten in 

hengelsportzaken, op scholen, sportparken en in 

(nieuwe) woonwijken. Zorg dat jeugdactiviteiten 

worden vermeld in kranten, huis-aan-huisbladen 

en op de regionale radio of TV.  

Speel in op de veranderde wereld en zet ook in 

op social media zoals Instagram, SnapChat, 

YouTube (jongeren) en Facebook (ouders van de 

kinderen). Betrek jongeren hierbij. De jeugd-

leden van nu zijn de potentiële toekomstige 

vrijwilligers van de HSV! 

http://hsvvoorbeeld.mijnhengelsportvereniging.nl/visdocumenten/jeugdvergunning-aanvragen.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/stekkie.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/promotie/
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/promotie/je-eigen-spandoek-en-beachflag.html
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6. Maak gebruik van de 

beschikbare tools op HSV Service  

Als HSV hoef je het wiel niet opnieuw uit te 

vinden. Maak gebruik van de HSV Service van 

Sportvisserij Nederland. Deze service biedt 

vrijwilligers van aangesloten verenigingen  

informatie, materialen, online cursussen, 

instructies, handleidingen, draaiboeken, veel 

gestelde vragen, handige tips en meer.  

Onder het kopje HSV-service -> Jeugd -> 

Downloads vind je diverse handige tools 

specifiek voor het jeugdwerk.  Aanvullend op 

deze landelijke service kun je voor 

ondersteuning terecht bij je eigen federatie.                        

   

7. Speel in op de behoefte van de 

vissende jeugd  

Naast het Vissen voor kids programma kun je 

als vereniging natuurlijk méér bieden aan de 

jeugd. De wat gevorderde kids zijn na het vissen 

met de vaste hengel toe aan nieuwe uitdagingen 

zoals karpervissen met zelfhaaksystemen of 

snoekvissen met kunstaas. Vooral het vissen met 

kunstaas past helemaal bij de moderne jeugd: 

het is snel, afwisselend en je kunt het 

bijvoorbeeld prima na schooltijd of het 

avondeten doen.  

 

Kijk op de website van Sportvisserij Nederland 

bij de onderdelen 'Vissen op karper' en 'Vissen 

op snoek' voor kant-en-klare cursussen en 

presentaties om de jeugd hiermee kennis te 

laten maken, waarbij ze leren om dit  op een 

verantwoorde manier te doen. En bestel de 

beschikbare brochures om uit te delen.  

 

Jongeren willen graag samen vissen vanwege 

het sociale contact. Ze vinden het leuk om 

andere vissers te helpen, maar kunnen zelf ook 

hulp gebruiken. De kansen voor hengelsport-

verenigingen liggen dan ook in het organiseren 

van activiteiten waarbij de jongeren elkaar 

kunnen treffen en beter leren vissen. Denk 

hierbij ook aan activiteiten waarbij jong en oud 

aan elkaar worden gekoppeld, zoals een koppel-

wedstrijd junior-senior of teamcompetities. 

 

Betrek jongeren bij de vereniging door ze deel 

te laten nemen in een jeugdcommissie. Onder 

leiding van een jeugdige voorzitter kan zo’n 

commissie jeugdactiviteiten bedenken en 

regelmatig berichten via social media 

verspreiden naar de jeugdleden en hun 

vriendjes en vriendinnetjes.                    .   

 

 

 

8. Leid de vrijwilligers van de HSV 

op tot VIScoach en/of VISmeester  

Een actieve hengelsportvereniging heeft haar 

jeugdleden veel te bieden. Daarvoor is een team 

van enthousiaste vrijwilligers nodig. 

Sportvisserij Nederland organiseert voor 

vrijwilligers van aangesloten verenigingen en 

federaties op het gebied van jeugdwerk de 

Cursus VIScoach en de Cursus VISmeester.  

De cursus VIScoach wordt op één avond 

gehouden, bevat een huiswerkprogramma met 

oefenvragen en een examen en is in de 

uitvoering sterk gericht op de praktijk binnen de 

vereniging en aan de waterkant. Tijdens de 

cursus leer je met groepen kinderen om te gaan, 

ze op hun gemak te stellen en te interesseren en 

enthousiast te maken voor het sportvissen. 

https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/downloads.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/downloads.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/organisatie/federaties.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/jeugdviscursussen/vissen-op-karper.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/jeugdviscursussen/vissen-op-snoek.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/jeugdviscursussen/vissen-op-snoek.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/promotie/bestellijst-promomateriaal.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/cursussen/
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/cursussen/cursus-vismeester.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/cursussen/examen.html
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Een aantal cursisten kan vervolgens doorstromen 

naar de cursus VISmeester, bestemd voor 

vrijwilligers die willen optreden als VISmeester 

van de vereniging of federatie. De cursus wordt 

op één avond gehouden, bevat een huiswerk-

programma, een door de cursisten voor te 

bereiden ‘oefenles’ en sluit af met een 

praktijkstage. De cursus is sterk gericht op de 

praktijk van een visles in de schoolklas. 

 

Om te zorgen dat de jeugd bij verenigings-

activiteiten in veilige handen is, dienen 

vrijwilligers zorgvuldig te worden geselecteerd. 

Vraag de vrijwilliger specifiek naar zijn of haar 

motivatie om met kinderen wil gaan werken. 

Vrijwilligers die namens de vereniging met jeugd 

aan de slag gaan, kunnen via het aanvraag-

formulier op de website van Sportvisserij 

Nederland gratis en eenvoudig een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Deze vind je 

onder HSV-service -> Jeugd -> In veilige 

handen. De vrijwilligers die de cursus VIScoach 

of VISmeester gaan volgen hoeven geen VOG 

aan te vragen, dat doet Sportvisserij Nederland. 

 

 

9. Doe een beroep op de 

subsidieregelingen 

De meeste Nederlandse gemeenten bieden de 

mogelijkheid aan sportverenigingen om subsidie 

aan te vragen voor hun jeugdactiviteiten via de 

regeling ‘jeugdsportsubsidie’. Dit houdt meestal 

in dat sportverenigingen een vast subsidie-

bedrag voor hun jeugdleden in de leeftijd van  

4 jaar tot en met 17 jaar ontvangen.  

Sommige gemeenten subsidiëren daarnaast ook 

speciale, incidentele activiteiten (bijvoorbeeld 

een jeugdvisdag). Voorwaarde is onder meer dat 

de vereniging statutair is gevestigd in de 

betreffende gemeente en is aangesloten bij een 

erkende nationale bond. Bij veel gemeenten 

wordt hiermee een sportbond bedoeld welke 

onder het NOC*NSF valt (zoals Sportvisserij 

Nederland). 

Wil je weten of jouw gemeente ook subsidie 

verstrekt voor jeugdwerk? Google dan eens op 

jeugdsportsubsidie + de naam van gemeente.  

En bekijk ook eens de subsidieregelingen van 

Sportvisserij Nederland en de federaties.  

 

10. Vraag advies aan Sportvisserij 

Nederland of de federatie 

De jeugd heeft de toekomst. Sportvisserij 

Nederland en de hengelsportfederaties kunnen 

maatwerk leveren om de HSV te ondersteunen 

bij het jeugdwerk. Maak hiervan gebruik. U hoeft 

het wiel niet zelf uit te vinden. Voor meer 

informatie en ondersteuning op het gebied van 

jeugdzaken kunt u terecht bij de 

jeugdmedewerkers van de federaties en Gerwin 

Gerlach van Sportvisserij Nederland.  

http://www.vissenschool.nl/
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/in-veilige-handen.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/in-veilige-handen.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/jeugdsportsubsidie/
https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/bestuur/fonds-verbetering-sportvisserijmogelijkheden.html

