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• nieuws uit de regio 	  Limburg

e cursus bestaat uit 
een deel theorie en 
leslokaalpraktijk en 

een vervolgtraject van twee 
praktijkdagen op een basis-
school. Het theoriegedeelte 
in Bilthoven is heel gezellig, 
mede omdat dit klassikaal 
gebeurt met meerdere sport-
visvrienden uit het hele land. 
Daarna bestaat de eerste stap 
van het vervolgtraject – waar-
bij je wordt begeleid door 
Sportvisserij Nederland – uit 
een kijkles bij een ervaren 

vismeester op een basisschool. 
De volgende les geef je zelf 
onder het toeziend oog van de 
ervaren vismeester. Na deze 
lessen worden je vaardigheden 
doorgesproken, krijg je tips 
aangedragen en wordt daar 
waar nodig bijgestuurd. Aan-
sluitend dient de aspirant vis-
meester een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag) aan te vra-
gen bij de gemeente en deze 
op te sturen naar Sportvisserij 
Nederland. Daarna kun je als 
vismeester aan de slag.

CERTIFICAAT
Nadat ik gecertificeerd vis-
meester was geworden, belde 
Sportvisserij Limburg me vrij 
snel met de vraag om een vis-
les te verzorgen in Heibloem. 
Na overleg werd contact 
gezocht met de hengelsport-
vereniging uit Heibloem, die 
het initiatief voor de visles op 
de basisschool had genomen. 
Voordat ik meer over dit 
praktijkvoorbeeld vertel, wil 
ik eerst het fenomeen visles 
nader toelichten. Een visles 
op de basisschool in het kader 
van Vissenschool project heeft 
primair tot doel de jeugd ken-
nis te laten maken met en te 
enthousiasmeren voor de hen-
gelsport. In de les komt een 
stukje biologie, het leefgebied 
van de vis, visherkenning en 
natuurlijk ook de praktijk – 
waar heel veel jongelui tijdens 
de theorie al naar uitkijken 

– aan de orde. Daarbij wordt 
ook aandacht geschonken aan 
het feit dat je te gast bent in 
de natuur en zorgvuldig dient 
om te gaan met de gevangen 
vis.

LES	AANMELDEN
Voordat een visles kan 
plaatsvinden, dient er con-
tact te worden gelegd met 
de hengelsportvereniging en 
de basisschool. Die laatste 
moet daarbij uiteraard open 
staan voor de hengelsport en 
een visles in het bijzonder. 
Beschikt een vereniging niet 
over een eigen vismeester, 
dan kan een beroep worden 
gedaan op de federatie of 
Sportvisserij Nederland om 
een gecertificeerde vismees-
ter af te vaardigen. Zodra de 
basisschool, hengelsportver-
eniging en vismeester zijn 
benaderd en er een datum is 

geprikt, moet de visles worden 
aangemeld bij Sportvisserij 
Nederland. Op basis van alle 
benodigde gegevens (zoals het 
aantal leerlingen) stuurt die 
dan het benodigde lesmateri-
aal op naar de vismeester. In 
dit lessenpakket zitten onder 
meer zoekkaarten en een 
werkboek. Deze hulpmiddelen 
kan de leerkracht ook na de 
visles nog gebruiken om ken-
nis over water en de vis over 
te brengen op de leerlingen.

INZET	VRIJWILLIGERS
De vereniging dient op haar 
beurt óók het een en ander te 
regelen. Zo moet zij voldoende 
vrijwilligers benaderen om de 
praktijk aan de waterkant te 
kunnen begeleiden (waarbij 
één coach op twee leerlingen 
het streven is). Verder dient 
er toestemming te zijn van de 
eigenaar van het water waar 
het praktijkgedeelte van de 
les wordt gehouden en moet 
er voldoende voer worden 
aangeschaft. De vismeester 
draagt zorg voor voldoende 
hengelmateriaal, dobbers, 
schepnetten, etc. Die worden 
belangeloos ter beschikking 
gesteld door Sportvisserij 
Limburg, waar ze over diverse 
hengelsetjes en viskoffers met 
materiaal beschikken om een 
goede praktijkmiddag te kun-
nen houden. De vismeester 
bereidt tevens de les voor en 
zorgt dat al het lesmateriaal 
voor aanvang van de visles 
klaar staat.

ZEER	POSITIEF
Inmiddels heb ik nu op 
drie basisscholen (in Well, 
Heibloem en Heerlen) een 
visles verzorgd. Iedere keer 
is weer verschillend, maar 
mijn ervaringen zijn over het 
algemeen zeer positief. Wat ik 
zelf als zeer prettig ervaar is 
dat de school de kinderen een 
naamsticker geeft die ze op 
hun kleding kunnen plakken. 
Dit maakt het contact net wat 
persoonlijker, omdat je de 
leerlingen snel en gemakke-
lijk met hun voornaam kunt 

VISMEESTER THEO HENDRIKS

Nadat	ik	de	opleiding	voor	jeugdbegeleider	had	
gevolgd,	kreeg	ik	de	smaak	te	pakken	om	meer	in	het	
jeugdwerk	te	gaan	doen.	De	keus	om	vismeester	te	
worden	was	dus	een	logische	volgende	stap.	Op	naar	
Bilthoven	waar	Sportvisserij	Nederland	de	cursus	
Vismeester	geeft	in	het	kader	van	het	Vissenschool	
project.

TEKST THEO HENDriKS
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aanspreken. Het 
enthousiasme van 
de meeste leerlin-
gen is geweldig om 
mee te maken. En 
als ze dan aan de 
waterkant ook nog 
de nodige visjes 
vangen, kan hun 
dag helemaal niet 
meer stuk. Natuur-
lijk zal niet iedere 
leerling het vissen 
even hoog aanslaan 
– daar is ook niets 
mis mee – maar 
het merendeel 
heeft een hele 
leuke dag en dat 
is waar het om te 
doen is.

DE	PRAKTIJK
De visles in Heibloem vond 
plaats op een bloedhete dag in 
juli dat het kwik de tropische 
waarde van 35 °C bereikte. 
De school had geen lokaal 
met airco, dus het was een 
pittig theoriegedeelte. Aan de 
waterkant had de vereniging 
de beschikking over een mooie 
kantine waar een drankje 
klaarstond. Voor de vangsten 
maakte het gelukkig niet uit, 
want bijna iedereen ving vis.
Bij de visles in Well deden de 
leerlingen heel enthousiast 
mee. Dat ze na de theorie in De	kinderen	luisteren	aandachtig	naar	de	uitleg	van	Vismeester	Theo.

hun middagpauze nog een 
heel eind moesten fietsen om 
bij de visvijver in Oostrum te 
komen, deerde ze niet. Zowel 
de jongens als meisjes hadden 
een goede vangst in de jeugd-
vijver van het Wanssums Ven. 
In Heerlen waren er leerlin-
gen bij die al een keer een 
visles hadden meegemaakt. 
Daarbij hadden veel kinderen 
ook hun eigen hengel meege-
nomen. De vangst viel dit keer 
een beetje tegen, maar je kunt 
niet altijd geluk hebben.

VROLIJKE	GEZICHTEN
Tot slot wil ik de rol van de 
vrijwilligers nog even toelich-
ten. Zij zijn namelijk heel 
belangrijk. Niet alleen tijdens 
de praktijk aan de waterkant, 
maar ook daarvoor bij het 
klaarmaken van het materiaal 
en de hengels van een tuigje 
voorzien. Tijdens het prak-
tijkgedeelte kunnen ze de 
vismeester assisteren en na 
afloop helpen om de hengels 
weer op te ruimen. Zo blijft er 
maximale hengeltijd over voor 
de schoolkinderen om te vis-
sen en visjes te vangen. Want 
dat is waar je het uiteindelijk 
voor doet. Al die lachende 
gezichten aan de waterkant 
wanneer ze een visje van 15 
cm hebben gevangen, zijn 
simpelweg geweldig. 

Na	het	theoretisch	gedeelte	is	het	eindelijk	zover:	vissen!

De	visles	bestaat	uit	een	theorie-	en	praktijkgedeelte.


