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Evaluatie aanvragen bijdragen 2018 t/m 2021 

Jeugdstimuleringsfonds Sportvisserij MidWest Nederland  
 

Algehele conclusie:  
Het organiseren van activiteiten voor jongeren werkt positief op het werven en behouden van 
juniorleden van 14 t/m 17 jaar. In dit document delen wij ter lering en inspiratie een selectie 
van de succesvolle en niet-succesvolle activiteiten voor jongeren. 

 
Activiteiten en acties voor werving & behoud van juniorleden van 14 t/m 17 jaar: 
 

  Karpernacht HSV De Poepenkolk 

“Gezellig van vrijdagmiddag tot en met zaterdagmorgen op karper vissen. Een super geslaagd 
evenement voor een groep jeugdleden van onze vereniging. Compleet verzorgd met een 
heerlijke BBQ, diverse clinics, een overheerlijk ontbijt en opnieuw een goed gevulde goodiebag 

voor alle deelnemers.”  
 

  Uitgaansdag naar Snake Lake – HSV De Goudwinde 

“Het was een prachtige dag met hele mooie vangsten, zowel op Snake Lake als de 
forellenvijver. De jongeren hebben enorm genoten en gaven aan dat deze uitgaansdag jaarlijks 
terug moet keren.” 

 
  24-uurs karperwedstrijd HSV Barneveld 

“Zes fanatieke jonge karpervissers streden tijdens een gezellige 24-uurs wedstrijd om de eerste 
plaats. We mogen met enthousiasme terugblikken op een fantastische dag en nacht, zoals ook 
uit het filmpje blijkt! Dat werd zelfs geplaatst op de KWO site en had veel hits.” 

 
  A-groep en B-groep jeugdwedstrijden HSV De Rietvoorn Veenendaal 

“Bij onze jeugdwedstrijden in april t/m juni hanteren wij een B-groep (beginnende jeugdvissers) 
en een A-groep (gevorderde jeugdvissers, meestal in de leeftijd van 14 t/m 17 jaar). Aan deze 
wedstrijden nemen per groep gemiddeld 20 jeugdvissers deel. Elke deelnemer mag een 
hengelsportartikel van de prijzentafel kiezen.  

Op deze manier proberen wij de overstap van de jeugd naar de senioren te verkleinen.  
De jongeren die 18 jaar worden, stimuleren wij zo om in de zomercompetitie mee te vissen, 
een competitie die ook een A- en B-groep kent.” 

 
  Streetfishing in Elburg en Harderwijk  

“Op zaterdag 3 februari waren we als jeugd van HSV de Snoek te gast bij onze vrienden van 

HSV de Poepenkolk in het mooie plaatsje Elburg. Samen hebben we er een gezellige vismiddag 

van gemaakt onder het genot van broodje knakworst en warme chocomel.   

LOE TV was zaterdag aanwezig bij deze streetfishwedstrijd aan de haven van Elburg.  

Het videoverslag kunt u hier bekijken.  

Op zaterdag 10 februari was de return in ons bijzonder fraaie haven, in het even zo mooie 

plaatsje Harderwijk. Met 22 kinderen die gewapend met prachtige dropshothengels en verdere 

benodigdheden langs de kades een poging deden om een vis te verschalken.” 

https://www.youtube.com/watch?v=MrSz-repE3M
https://goudwindeharskamp.mijnhengelsportvereniging.nl/
https://berenkuil.com/snake-lake/
https://hsvbarneveld.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/31890/free4fishing-brengt-super-film-uit-van-de-24-uurs-karper-wedstrijd-jeugd.html
https://hsvbarneveld.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/31838/jeugd-hsv-barneveld-maakt-er-nachtwerk-van.html
https://hsvbarneveld.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/31890/free4fishing-brengt-super-film-uit-van-de-24-uurs-karper-wedstrijd-jeugd.html
http://www.hsvdesnoek.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ezXB0PrvqQ8&feature=youtu.be
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  Visclinics en barbecue HSV De Voorn Rhenen 

“Naast diverse visclinics waarbij we de jeugd leren peilen, voeren en vissen organiseerden we  
in 2018 ook een barbecue voor de jeugd en jeugdbegeleiders. Dit zorgt voor saamhorigheid.” 

 
 Karperworkshop HV Zaanstreek 
“Op donderdagavond 27 september organiseerde onze commissie Karpervissen een open 
workshop over het statisch vissen, penvissen en vissen met de vaste stok met elastiek.” 

 
 Streetfishing in Zeewolde voor 2 leeftijdscategorieën  
“In februari, maart en in het najaar organiseren wij in de havens en grachten van Zeewolde 
diverse streetfishingclinics & wedstrijden. De oudste leeftijdscategorie is 14 tot 24 jaar. Op deze 
manier houden wij de jongeren betrokken bij het vissen en onze hengelsportvereniging.” 
 
  Visdag met clinics in het Woldpark te Lelystad 

“HV Lelystad-Dronten organiseerde op 1 september 2018 een hengelsportdag voor jong & oud. 
In het Woldpark konden geïnteresseerden deelnemen aan tal van clinics, waaronder het knopen 
van karperonderlijnen, het maken van witvistuigjes en vliegbinden. Ook waren er diverse 
demonstraties zoals karpervissen, casting, feedervissen en het werpen met de vliegenhengel. 
De dag trok vele bezoekers waaronder ook diverse enthousiaste jongeren.” 
 
  Jeugdkarperdag en jeugdclinics HSV Ons Genoegen Enkhuizen 

“Per keer mochten 10 jongeren met de vaste hengel (met elastiek in de top) vissen op karper in 
onze jeugdvijvers. Ervaren vissers leerden de jongeren eerst in ons clubhuis om tuigjes en voer 
te maken. En vervolgens aan de vijvers hoe je met de vaste hengel met elastiek moet vissen en 
verantwoord omgaat met de gevangen vis. In 2018 hadden we totaal 44 dee lnemers.” 


  Uitgaansdag Toms Creek (avonturenvijver en forellenvijvers)  

“Op zaterdag 27 oktober vertrokken er vanaf diverse plekken in Harderwijk en Ermelo  
14 kinderen en 4 begeleiders richting Lelystad om een dagdeel te gaan vissen op de 
avonturenvijver van Toms Creek. Na de vangst van diverse steuren vertrokken we met z’n allen 
naar het clubhuis van HSV De Snoek om daar te gaan barbecueën.” 

De uitgaansdag van een jaar later stond in het teken van forelvissen, eveneens bij Toms Creek.  
 
  Jeugdkarpernacht HSV Hoop op Geluk 

“Onze jeugdkarpervisnacht wordt georganiseerd aan het einde van de zomervakantie.  
De jeugdvissers worden per 2 deelnemers gekoppeld aan de volwassen vrijwilliger die ze de 
kneepjes van karpervissen bij brengt en ze voortdurend begeleidt. De vereniging zorgt voor 

tentjes, eten, drinken en de noodzakelijke hengelsportmaterialen als hengels en rigs.  
Elk jaar proberen we een Sportvis-BNN’er te strikken die als Mystery Guest opduikt en de nacht 
met de kinderen mee vist.” 
 
  Junior-senior snoekwedstrijd Viscollege De Hengelaar’ 

“Dit jaar probeerden wij tijdens onze snoekwedstrijd onze ervaren seniorleden te koppelen aan 

enthousiaste jeugdleden van 14 t/m 17 jaar. Elke jeugdvisser zou zo zijn/haar eigen coach 
krijgen. Echter jammer genoeg is dit concept in 2018 niet gelukt. In 2019 doen we een nieuwe 
poging die zeker moet slagen want roofvissen is enorm populair onder de (oudere) jeugd.” 

https://devoornrhenen.mijnhengelsportvereniging.nl/
https://hvznet.mijnhengelsportvereniging.nl/speciaal-voor-leden/jeugdafdeling/over-de-jeugdafdeling.html
https://visseninzeewolde.mijnhengelsportvereniging.nl/
https://visstadlelystad.mijnhengelsportvereniging.nl/jeugd/visclinics-2018.html
https://enkhuizen.mijnhengelsportvereniging.nl/
http://www.hsvdesnoek.nl/
https://www.hoopopgeluk.nl/visnacht_2018.html
https://viscollegedehengelaarderijp.mijnhengelsportvereniging.nl/
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  Jeugdinfoavonden HSV Ons Stekkie met thema ‘karpervissen’ 

“Dat kinderen op steeds jongere leeftijd karpervissen spannend en cool vinden, is een feit. 
Hierin spelen wij op in. Onze jeugdinfoavonden stonden dit jaar in het teken van het vissen op 
karper. Diverse experts leerden de deelnemers meer over de benodigde materialen, 
verschillende aassoorten en natuurlijk het vissen zelf.” 
 
  Doodaaswedstrijd in de haven van Elburg  

“Onze jaarlijkse snoekwedstrijd met dood aas wordt elk jaar groter en mooier. Dit jaar 30 
jongeren aan de waterkant. En dat in november!” 


  Jaarlijks jeugdVISkamp HV Zaanstreek helaas afgelast 

“Wegens onvoldoende vrijwilligers kon ons jaarlijks jeugdVISkamp in Nieuwkoop helaas niet 
doorgaan maar in 2019 doen wij een nieuwe poging, zodat onze enthousiaste jeugdleden 
vanuit bootjes op de Nieuwkoopse Plassen kunnen (leren) witvissen.” 

 
  Vismiddag Vakantiespektakel Nijkerk 

“Via de Stichting Vakantiespektakel bieden wij de jeugd een dagdeel (wit)vissen onder 
begeleiding van ervaren witvissers. Aansluiten bij lokale initiatieven loont! 
Bij de deelname kijken we niet echt naar de leeftijden; iedereen is welkom, ook de oudere 
jeugd. Het gaat vooral om gezelligheid en het echt vangen van vissen. De hengelmaterialen 
brengen de deelnemers zelf mee en wij zorgen dat die ter plekke op kosten van onze HSV 
geoptimaliseerd worden (nieuwe haakjes, dobbers of geheel nieuwe tuigjes e.d.) met uitleg van 
het waarom daarvan. We voeden hierbij ook vooral de ouders van de jongeren op.” 
 
  Sponsorvissen voor Alpe d’HuZes’ 

“Zou het mogelijk zijn om via een viswedstrijd iets te kunnen betekenen voor de organisatie 
Alpe d'HuZes? Meestal denk je dan aan het beklimmen van een enorme hoge berg in Frankrijk, 
maar het doel blijft hetzelfde en dat is geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. En dat kan 
ook door een middag vissen door gedreven jongens, meiden en enthousiaste jeugdbegeleiders! 

Er is door een groep jonge mensen van HSV de Snoek en HSV de Poepenkolk een actie gestart 
en zij hebben er alles aangedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Op zaterdag 10 maart 
2018 was er het visevenement. Het was een drukte van belang in en rond de prachtige haven 
en werd ernaar hartenlust gevist, gevangen, gegeten en gedronken (warme chocomel). De 
kinderen zorgden voor veel onderling vertier en de ouderen voor punten controle, aandacht en 
niet te vergeten veel aanmoediging. Inmiddels werd ook het door de jeugd opgehaalde geld 
verzameld en samen met de extra donaties van beide hengelsport verenigingen bleek bij de 

eerste ruwe telling het geldbedrag ruim boven de € 2.300 te liggen. WOW, wat een supermooi 
bedrag en wat was een ieder blij en geraakt door deze prachtige opbrengst. Een grootse 
prestatie van gedreven mensen, jong en oud en van ieder voor zich, naar samen voor één doel. 
Op deze onvergetelijke middag in maart 2018 werd de wereld een klein beetje mooier!” 
 
  Koppelvissen  

“Sinds enkele jaren ‘koppelen’ we beginnende jeugdvissers (kinderen t/m 13 jaar) aan de 
gevorderde jeugdvissers (jongeren van 14 t/m 17 jaar). Kinderen en jongeren spreken dezelfde 
taal, dat spreekt sneller en beter aan! Beide leeftijdscategorieën vinden het gezellig om samen 
te vissen en gevorderde jeugdvissers vinden het leuk om de ‘beginners’ beter te leren vissen.” 

https://visseninzeewolde.mijnhengelsportvereniging.nl/
https://poepenkolk.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/33160/de-doodaaswedstrijd-een-groot-feest.html
https://hvznet.mijnhengelsportvereniging.nl/speciaal-voor-leden/jeugdafdeling/over-de-jeugdafdeling.html
https://www.hoopopgeluk.nl/nieuws_05-vakantiespektakel.html
https://www.youtube.com/watch?v=oq1L4wM1cQU
https://www.hoopopgeluk.nl/nieuws_05-vakantiespektakel.html
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  Online roofviscompetitie  
“In coronatijd konden we heel lastig jeugdactiviteiten organiseren. Daarom hebben we een online 

roofviscompetitie, waarbij de vijf grootste vissen (op de foto) meetelden, in het leven geroepen.   

Elke deelnemer kreeg een streetfishing onthaakmat met meetlint om de gevangen roofvissen op een 

verantwoorde manier te kunnen fotograferen. Deze onthaakmatten konden we voor een mooie prijs bij 

de lokale hengelsportzaak, al jaren onze sponsor, aanschaffen. De deelnemers konden de foto’s via 

WhatsApp naar de jeugdcoördinator sturen. Naast de onthaakmat ontvingen alle deelnemers 

loodvervangers voor het roofvissen. Op deze manier leren jongeren verantwoord om te gaan met de 

gevangen vissen en de natuur/het milieu. De online roofviscompetitie was een groot succes en voor 

herhaling vatbaar. Toen het weer mogelijk was, hebben we clinics dropshotten, vissen met de Carolina 

rig en andere baarsmethodes georganiseerd.  

 

  Schoonmaakactie  
“Al vele jaren maken we, lees: zowel de beginnende jeugdvissers (tot 14 jaar) als de gevorderde 

jeugdvissers (14 jaar en ouder) en de begeleiders, de haven en gracht van Elburg schoon.  

Het enthousiasme voor en tijdens deze actie is groot. Na afloop van de actie komen we gezellig samen 

voor een hapje en (warm) drankje. Komend jaar gaan we de Vang5 sets bestaande uit een opvouwbare 

grijper, 2 rollen vuilniszakken en 1 setje Vang5 handschoenen voor de actie inzetten.”  

 

  Roofvissen uit bootjes onder deskundige begeleiding  
“Op zaterdag 25 september 2021 organiseerde onze hengelsportvereniging, HSV De Snoek uit 

Harderwijk, een dagje roofvissen uit bootjes voor onze jeugdleden van 14 t/m 17 jaar die met name uit 

Harderwijk en Ermelo komen. Via een oproep op ‘social media’ verzamelden we 16 fanatieke, ervaren 

roofvissers die de jongeren de visdag van hun leven wilden bezorgen.  

Voor de meeste jongeren was het een nieuwe ervaring; vissen vanuit een boot is toch heel anders dan 

vissen vanaf de kant. Niet alleen de jonge deelnemers hebben een topdag gehad, ook de vrijwilligers 

hebben genoten van een zeer geslaagde dag met vele mooie vangsten (snoek en baars).”  

http://www.hsvdesnoek.nl/
http://www.hsvdesnoek.nl/
http://www.hsvdesnoek.nl/

