
28 12/13  www.hetvisblad.nl 29

Nieuws uit de regio Midden Nederland

e jeugd heeft de toe-
komst, zo meldt Els 
Rutting, Heemraad 

van Waterschap Rijn en IJssel, 
bij het openen van de federa-
tieve jeugddag. Zij benadrukt 
dat het leren genieten van de 
natuur belangrijk is voor de 
jeugd. Het evenement vond 
plaats op een prachtige locatie 
langs de Oude IJssel, waar het 
waterschap speciale viskrib-
ben heeft aangelegd. Gedu-
rende de dag wordt dankbaar 
gebruik gemaakt van deze 
speciale voorzieningen voor de 
hengelsport. 
Na de introductie worden de 
kinderen in groepjes inge-
deeld. Samen met een begelei-
der gaan ze aan de slag, iedere 

FEDERATIEVE JEUGDDAG 

Karper, snoek, meerval, vliegvissen, of op de foto 
met mister VIS-tv Marco Kraal? De eerste federatieve 
jeugddag had iedereen iets te bieden. Aan de oever 
van de Oude IJssel bij Doetinchem, kon de jeugd 
kennismaken met verschillende takken van de 
sportvisserij. Het werd een geslaagd evenement dat 
volgend jaar zeker wordt herhaald.

D groep met een eigen badge 
met daarop een vissoort. Zo 
beginnen de kinderen met de 
karperbadge met een clinic bij 
De Karper Sportvisserij Neder-
land (KSN), de snoekbadges 
bij de Snoekstudiegroep en de 
ruisvoorns bij de Vereniging 
Nederlandse Vliegvissers 
(VNV). De brasems mogen 
zelf gaan vissen en de meer-
valbadges gaan naar Marco 
Kraal, die iets vertelt over de 
meervalvisserij.

SPANNENDE VERHALEN
Bij de VNV worden de kinde-
ren verwelkomd door leden 
die hen de basisbegrippen 
bijbrengen van het vliegwer-
pen. Ze mogen bovendien een 

streamer maken, waarmee 
snoek kan worden gevangen. 
Best een technisch karweitje, 
waar veel concentratie voor is 
vereist. Als beloning mogen 
ze hun eigen kunstwerkje mee 
naar huis nemen.
Enthousiaste KSN-leden ver-

tellen de kinderen alles over 
het vissen op karper met de 
pen. Ze krijgen ook uitleg over 
het bereiden van partikels, 
dat zijn zaden waarmee je op 
karper kunt vissen. Een nadeel 
van het vissen met zaden 
is dat je niet ver uit de kant 

kunt voeren. Daarvoor biedt 
de spodhengel uitkomst. De 
kinderen mogen zelf partikels 
te water brengen met de spod 
en spodhengel. Zo krijgen 
ze een eerste inkijkje in twee 
uiteenlopende karpermetho-
des, die laten zien dat karperen 
meer is dan statief vissen met 
boilies. 
Vissen met kunstaas is erg 
populair bij kinderen. Vrijwil-
ligers van de Snoekstudiegroep 
hadden het daarom druk met 
het uitleg geven over al die 
mooie soorten kunstaas; hoe 
werken ze en wanneer kun 
je ze inzetten? En hoe berg 
je kunstaas op, met al die 
vlijmscherpe dreggen? De 
leden van de Snoekstudie-
groep benadrukken dat het erg 
belangrijk is om zorgvuldig 
met kunstaas om te gaan. Na 
alle theorie mogen de kinderen 
zelf ervaren hoe kunstaas werkt 
onder water en aan de hengel. 
Vrijwilligers aan de waterkant 
begeleiden bij het werpen en 
binnenvissen van kunstaas.

Marco Kraal heeft een eigen 
tent waarin hij vertelt over de 
meervalvisserij. Dat hij het af 
en toe niet kan laten af en toe 
wat spannende verhalen te 
vertellen, verhoogt het plezier 
alleen maar. Zo vertelt hij over 
zijn ervaringen met mans-
grote meervallen die hij heeft 
gevangen in Spanje. Tijdens 
de clinic hangen de kinde-
ren aan zijn lippen. Na het 
beantwoorden van alle vragen, 
neemt Marco natuurlijk de tijd 
om –uiteraard met opgestoken 
duim- op de foto te gaan met 
alle kinderen. 

DAVEREND SUCCES
Naast de verschillende demon-
straties moet er natuurlijk 
ook echt worden gevist. De 
vrijwilligers van HSV De Riet-
voorn Doetinchem en ZHV 
Zelhem hebben een wed-
strijdparcours uitgezet. Onder 
begeleiding van ervaren vissers 
kunnen de kinderen aan de 
slag. Dat gaat uitstekend, 
getuige de mooie vangsten. 

Er wordt zelfs een mooie 
rietvoorn van 29 centimeter 
gevangen. Een mooi eerbetoon 
voor HSV De Rietvoorn, die 
zich net als de andere organi-
serende partijen enorm heeft 
ingespannen om van deze dag 
een daverend succes te maken. 
De federatie kijkt dan ook zeer 
tevreden terug op deze dag. Ze 
wil alle vrijwilligers die hebben 
geholpen, dan ook hartelijk 
bedanken voor hun medewer-
king en steun. Zonder hen 
was deze dag niet mogelijk 
geweest. 

OMROEP GELDERLAND 
Het succes van de dag heeft ze-
ker verder gedra-
gen dan alleen de 
sportvisserij. Zo 
had de regionale 
media ook lucht 
gekregen van 
het evenement. 
In het nieuws 
van Omroep 
Gelderland was 
een leuk item te 
zien over de ge-
slaagde jeugd-
dag. Daarin 
werd onder an-
dere duidelijk 
gemaakt dat de 
kinderen dol 
zijn op de aan-
dacht voor de 
hengelsport in 
programma’s 
als VIS-tv en 
door ambas-
sadeurs als 
Marco Kraal.
Gezien het 
succes van 

de dag gaat de federatie vol-
gend jaar weer een jeugddag 
organiseren. Voor de organisa-
tie van een tweede jeugddag is 
uiteraard een aantal vrijwilli-
gers nodig, die het leuk vinden 
om te helpen bij de organisatie 
en zitting willen nemen in 
een nog op te richten jeugd-
commissie. Geïnteresseerden 
kunnen even bellen met het 
kantoor van de federatie of 
een mailtje sturen. Telefoon-
nummers en e-mailadressen 
staan op 
www.hfmiddennederland.nl. 
Daar is ook een selectie te zien 
van de foto’s die op de dag zijn 
gemaakt.

Werpen met de vliegenhengel is best te leren.

Jong én oud wil met 

Marco op de foto.

Over kunstaas valt 

veel uit te leggen.

Zó krijg je die partikels 
ver uit de kant.

Het vissen met kunstaas is populair 
bij jonge sportvissers.

Regelmatig wordt er 
een visje gevangen.


