
Hoe maak je jongeren enthousiast om te (gaan) vissen?  

En hoe behoud je jeugdige sportvissers?   

Dit zijn de centrale vragen tijdens een informatieve en interactieve thema-avond jeugdwerk in 

regio Noord. Interesse? U bent op 27 februari 2019 van harte welkom in Broek op Langedijk. 

 

Uitnodiging thema-avond jeugdwerk regio Noord  
 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar hoe maak je de jeugd enthousiast voor het vissen? 

Hoe houd je ze betrokken bij de vereniging? Hierover organiseert Sportvisserij MidWest 

Nederland in samenwerking met Sportvisserij Nederland een speciale thema-avond.   

Het avondprogramma bestaat uit interactieve groepsopdrachten en inspirerende presentaties.  

Er is ruimte voor eigen inbreng en discussies over de aanpak van organisatie van activiteiten,  

de knelpunten en wensen qua ondersteuning. Het doel van de avond is dat alle deelnemers  

met ideeën, tips en handvatten voor de organisatie van ‘basis’ en ‘gevorderde’ jeugdactiviteiten,  

zoals cursussen ‘roofvissen’ en ‘karpervissen’, naar huis gaan. 

 

       

 

Jeugdcursussen ‘snoekvissen’ en ‘karpervissen’ 

Naast de basiscursus Vissen voor kids kan een hengelsportvereniging méér bieden aan de 

vissende jeugd. De wat gevorderde kids zijn na het vissen met de vaste hengel toe aan nieuwe 

uitdagingen zoals het snoekvissen met een spinhengel en kunstaas of het karpervissen met een 

werphengel. Als vereniging kunt u jeugdleden helpen om deze manieren van vissen interessant 

te maken, maar er vooral ook voor zorgen dat de kids dit op een verantwoorde manier uitvoeren. 

 

Meer informatie over het programma en het aanmelden op de volgende bladzijde!  

http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/jeugdviscursussen/vissen-op-snoek.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/jeugdviscursussen/vissen-op-karper.html
http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/jeugdviscursussen/vissen-op-karper.html


 

Voor wie? 

Voor iedereen die meewerkt aan het organiseren van activiteiten voor jeugdige sportvissers  

bij verenigingen van regio Noord. Komt u echter uit een andere regio en heeft u in 2018 niet aan 

een thema-avond jeugdwerk kunnen deelnemen. Dan bent u op 27 februari van harte welkom! 

 

Waar? 

Museum BroekerVeiling, Museumweg 2, 1721 BW  Broek op Langedijk 

Programma 

19:30 uur – Ontvangst met koffie en thee 

19:40 uur – Opening en inleiding 

19:45 uur – Presentatie resultaten inventarisatie jeugdbeleid verenigingen 

20:00 uur – Brainstormsessie lokale en regionale (promotie)activiteiten om: 

                    > jeugdleden te behouden en; 

                    > nieuwe jeugdleden te werven 

21:00 uur – Ondersteuning jeugdwerk verenigingen  

21:20 uur – Cursus VIScoach en cursus VISmeester 

21.30 uur – Presentatie organisatie jeugdcursussen ‘snoekvissen’ en ‘karpervissen’  

22:00 uur – Vragenronde 

22.15 uur – Afsluiting 

 

Aanmelden 

Wilt u deelnemen aan deze thema-avond? Stuur dan graag vóór 19 februari een e-mail met  

uw persoonlijke gegevens naar adviseur jeugdzaken Peter Duijnhoven: peter@smwn.nl  

of bel naar ons kantoor, tel. 0251 318882. 

 

Wij zien u graag op 27 februari in Broek op Langedijk. 
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