
 

 
 

          

 

  

 

 

 

Uitnodiging Jeugdbegeleidersdag 2018 regio’s G&E/RM 
 

Beste vrijwilliger, 
 

U heeft zich dit jaar ingezet voor het vissen voor en door de jeugd. Door te assisteren tijdens visles(sen) 

op scholen en/of jeugdactiviteiten van uw vereniging of zelfs door leerzame activiteiten voor jeugdige 

sportvissers te organiseren. Sportvisserij MidWest Nederland juicht dit toe en wil u hiervoor bedanken.  
 

Wij nodigen u hierbij graag uit voor de jeugdbegeleidersdag op zaterdag 3 november bij/in 

SnakeLake, onderdeel van Visvijvers De Berenkuil te Putten. Een geheel verzorgde dag voor 

jeugdbegeleiders als blijk van waardering voor hun inzet voor het jeugdwerk binnen hun vereniging(en). 

Locatie  
Visvijvers De Berenkuil, Berencamperweg 11  3882 SP Putten. Tel. 033 245 2950. www.berenkuil.com   

Doel van de dag 

Het samenbrengen van jeugdbegeleiders uit verschillende plaatsen van regio’s Gooi & Eemland en Randmeren 

om ervaringen van het jeugdwerk uit te wisselen en elkaar te inspireren. Zo worden nieuwe ideeën en plannen 

geboren en dit komt weer ten goede aan de vissende jeugd.  

Voor wie? 

Voor een ieder die meewerkt aan jeugdactiviteiten van verenigingen uit regio’s Gooi & Eemland en Randmeren.  

Het dagprogramma: 

8.30 – 9.00 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee  
9.00 – 9.30 uur Presentatie actualiteiten jeugdwerk door adviseur jeugd Peter Duijnhoven 

9.30 – 10.30 uur Presentatie tips en trics ‘vissen in SnakeLake’ door Jan van de Bovenkamp 
10.30 – 13.15 uur Vissen in SnakeLake* met de vaste hengel of matchhengel op kruiskarpers, barbeel, zeelt etc. 

13.15 – 14.00 uur  Lunch waarna de dag officieel wordt afgesloten.  

14.00 – 17.00 uur  Gelegenheid om te (blijven) vissen in SnakeLake* 
 

* Vissen op Snakelake is aan regels gebonden. Check op https://berenkuil.com/snake-lake/ met welk materiaal  
u moet vissen en in bijgevoegd reglement welke aanvullende huisregels op SnakeLake gelden.  

Voor de voerpellets en het haakaas zorgen wij.  
NB We vissen deze dag geen wedstrijd. Gelieve de vissen na de vangst direct terug te zetten! 

        
Aanmelden 

Er zijn geen kosten aan uw deelname verbonden, maar wij vragen u om zich vóór 26 oktober aan te melden bij: 

Adviseur jeugd Peter Duijnhoven, e-mail peter@smwn.nl (voorkeur), tel. 0251-745666 

 

Graag tot ziens op zaterdag 3 november in Putten! Met vriendelijke groet, 
 

Marco Roest, bestuurder jeugdzaken 

 

N.B. De jeugdbegeleidersdag is volledig verzorgd, maar u kunt bij ons géén reiskosten declareren. 

http://www.berenkuil.com/
https://berenkuil.com/snake-lake/
https://berenkuil.com/wp-content/uploads/2017/10/Reglement-SnakeLake-Berenkuil-v3.pdf
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