
VISLES OP BASISSCHOOL st Caecilia 

Op 15-6-2018 komt VISmeester Jack van hengelsportvereniging KEHV de Ruischvoorn
op bezoek bij basisschool st Caecilia  in Berkel Enschot voor een visles.
Eerst krijgen de leerlingen een biologieles over vis en water, waarna ze aan de waterkant
zelf kunnen ervaren hoe leuk het sportvissen is.

De wereld onder water is onzichtbaar, maar daarom juist zo fascinerend. Op 15-6-2018 krijgen
basisschoolleerlingen van groep 7 een inkijkje in het huis van de vis. De VISmeester Jack
vertelt aan de hand van een presentatie over de biologie van vissen, de verschillende vissoorten
en het onderwatermilieu.

Ook leren de kinderen de basis van het sportvissen en hoe je een gevangen vis met respect behandelt
- bijvoorbeeld dat je hem met natte handen moet vastpakken, zodat de slijmlaag niet beschadigt.
Met behulp van een kunstvis oefenen ze het voorzichtig verwijderen van een haakje.

VISEXCURSIE
Na de theorieles wordt de visles 's middags voortgezet aan de waterkant van een viswater vlakbij de school.
Daar kunnen de kinderen ervaren hoe leuk en spannend het is om te vissen. Ervaren sportvissers van
KEHV de Ruischvoorn staan klaar met opgetuigde hengels en lokvoer; indien nodig helpen ze ook
bij het monteren van aas op de haak. Aanwezige vrijwilligers assisteren bij het onthaken van de vis.
Na afloop wordt samen met de kinderen bekeken welke vissoorten zijn gevangen, bij sommige vislessen
zijn dat er wel vijf of meer!

15.000 SCHOOLKINDEREN
Niet alleen de leerlingen zijn steevast enthousiast over de vislessen. Juffen en meesters zijn vol
lof over de gratis service die Sportvisserij Nederland samen met de hengelsportfederaties en -verenigingen
aanbiedt. In 2018 werden maar liefst 650 vislessen gegeven, waarmee 15.000 kinderen zijn bereikt.

__________________________________________________________________________________

Noot aan de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over de locatie van de visexcursie kunt u contact opnemen met: 
Jack Smits vismeester van KEHV de Ruischvoorn
Telefoonnummer: 013-5141873, E-mailadres: jack.smits@hetnet.nl

__________________________________________________________________________________

Contact
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerwin Gerlach, Coördinator Jeugdzaken bij
Sportvisserij Nederland (tel: (030) - 605 8430, e-mail: visles@sportvisserijnederland.nl) of op
de Vissenschool website: www.vissenschool.nl.

Over het vislesprogramma
Het Vissenschool vislesprogramma is een initiatief van Sportvisserij Nederland en de daarbij aangesloten
federaties. Met deze vislessen willen we jeugd inspireren om vaker naar buiten te gaan en de (water)natuur
vlakbij huis te beleven door lekker te gaan vissen.


