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1   Inleiding 
Dit handboek is bedoeld voor hengelsportverenigingen (HSV’s) die overwegen een 

Jeugdkarperweekend voor de (potentiële) jeugdleden te organiseren om zo de jeugd 

enthousiast te maken voor het karpervissen en betrokken te krijgen bij de visclub.  

Het handboek is opgesteld door de karperwerkgroep van Sportvisserij Zuidwest 

Nederland.  

2   Doel 
De jeugd heeft de toekomst. Dat geldt ook voor de toekomst van de hengelsport. Er 

zijn tal van manieren om de jeugd te interesseren voor het vissen en beleving in de 

natuur. Denk aan wedstrijden, streetfishing, bijeenkomsten rondom bepaalde 

thema’s zoals materiaal en aas, opruimdagen aan de waterkant, actieve 

communicatie via website en sociale media en kampen voor de karpervissende 

jeugd.  

Karpervissen blijft onverminderd populair, ook onder de jeugdige sportvissers 

blijven er steeds meer karpervissers bijkomen. De karpervisserij staat bol van de 

technische snufjes en innovaties en dus is enige hulp voor de jonge karpervisser erg 

welkom. Want, waar moet je vissen? En met welke onderlijn en met welk aas? Een 

Jeugdkarperweekend is het ideale moment om de fijne kneepjes van het ‘vak’ onder 

de knie te krijgen. Maar natuurlijk is het kamp niet alleen educatief, het is vooral 

heel gezellig! 

Het Jeugdkarperkamp biedt niet alleen een onvergetelijke vistrip voor de jeugdige 

sportvisser maar vormt tegelijkertijd een mooi promotiemoment voor de HSV. 

 

Door het organiseren van activiteiten voor de jeugd, blijft deze groep betrokken bij 

de HSV wat de vereniging perspectief voor de toekomst kan bieden. Door bepaalde 

activiteiten ook open te stellen voor niet-leden wordt een potentiele groep van 

nieuwe leden aangeboord. Het is aan de HSV om te bepalen welke activiteiten in 

aanmerking komen voor openstelling aan niet-leden.  
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3   Opzet Jeugdkarperweekend 
In de volgende paragrafen worden de verschillende onderdelen van het organiseren 

van een Jeugdkarperweekend nader belicht. Het gaat hierbij slechts om een 

handreiking. Organiserende HSV’s kunnen vanzelfsprekend te allen tijde afwijken 

van hetgeen beschreven is. Overweeg je als HSV een Jeugdkarperkamp, begin dan in 

ieder geval tijdig met plannen.  

3.1   24 uur of weekend 
Een typisch Jeugdkarperweekend wordt georganiseerd over meerdere dagen, 

bijvoorbeeld van vrijdagnamiddag tot en met zondagmiddag. Er dient rekening 

gehouden te worden met schoolroosters op vrijdagmiddag en met HSV’s in 

gebieden die vanuit geloofsovertuiging geen activiteiten op zondag wensen te 

organiseren.  

De lengte van het weekend is mede afhankelijk van de vangkans. Indien verwacht 

kan worden dat met een 24uurs kamp de kans op vangst groot is, kan ook volstaan 

worden met 24 uur in plaats van 2 dagen.  

 

3.2   Keuze van het water 
Het heeft grote voorkeur een water uit te zoeken waar de kans op het vangen van 

karpers relatief groot is. Een groot en gevarieerd bestand houdt niet automatisch 

een hoge vangkans in maar draagt hier zeker aan bij. Een kamp waarbij niks 

gevangen wordt, is niet per definitie mislukt, maar vangsten stimuleren wel het 

enthousiasme.  

Naast de vangkans zijn de volgende 3 zaken van belang:   

 Bereikbaarheid (dichtbij de bebouwde kom) 

 Bevisbaarheid (toegankelijke oevers, open water) 

 Beschikbaarheid (kan men met een grote groep terecht) 

Het water dient ook groot genoeg te zijn om het beoogde aantal deelnemers te 

kunnen voorzien van een stek waarbij de vissers (of koppels) elkaar niet in de weg 

zitten. Ter indicatie, een water van 10ha biedt ruimte aan 12 deelnemers. Het is 

vanzelfsprekend mogelijk dat bij een groter water, slechts een deel wordt 
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gereserveerd voor het weekend. Bedenk dat een kamp afhankelijk is van 

toegankelijke en begaanbare oevers voor het plaatsen van de tenten etc. Open 

water, zo vrij mogelijk van obstakels, zorgt voor een vergemakkelijking van de 

visserij.  

Indien een HSV zelf geen water heeft dat geschikt is voor het weekend, kan een 

ander water (liefst in de buurt) gezocht worden. Vanzelfsprekend zal met het 

bestuur van de HSV die het water in bezit heeft, of huurt, een afspraak gemaakt 

moeten worden over het gebruik. 

De HSV die het kamp organiseert of het water beschikbaar stelt, dient er zorg  

voor te dragen dat de leden van de vereniging tijdig weten dat het (deel van het)  

water niet beschikbaar is voor niet-deelnemers aan het weekend. Dit kan kenbaar  

gemaakt worden via sociale media, de website van de HSV en door bijvoorbeeld een  

aantal dagen van tevoren bordjes of pamfletten aan de waterkant te plaatsen.  

Aan het einde van de wedstrijd worden eventuele bordjes en pamfletten weer  

verwijderd.  

 
Als HSV met eigen water kun je ervoor kiezen om in te zetten op een  
specifiek viswaterbeheer gericht op het karpervissen, denk dan 
bijvoorbeeld eens aan het uitzetten van karper. Voor advies hierover 
kan men  contact opnemen met Sportvisserij Zuidwest Nederland.  
 

3.3   Leeftijd  
De leeftijd van deelnemers kan variëren van 12 tot 18 jaar, of een 

inperking daarvan. Dit betekent dat de verschillen in ervaring tussen 

deelnemers groot kunnen zijn. Twaalfjarigen hebben mogelijk nog 

nooit een nacht zonder ouders aan de waterkant vertoeft, terwijl 17-

jarigen wellicht al vaker samen met een vriendje een weekend hebben gevist. Bij het 

toewijzen van vrijwilligers aan deelnemers dient rekening gehouden te worden met 

deze verschillen.  

Het kan voorkomen dat een deelnemer onverhoopt tussentijds naar huis wil, 

bijvoorbeeld vanwege heimwee. Het is zaak dat de organisatie de ouders/verzorgers 

kan bereiken zodat de deelnemer zo spoedig mogelijk aan de waterkant opgehaald 

kan worden.  

3.4   Activiteiten  
Bij aanvang verzamelen alle vrijwilligers, deelnemers, organisatie en 

ouders/vrijwilligers. De organisatie geeft uitleg over de werkwijze, bijvoorbeeld 

stekkeuze, vervoer van materiaal naar de stek, dankwoord voor eventuele sponsors 

en de geldende huisregels. Ook kunnen eventueel gesponsorde materialen en 

‘goodie bags’ worden uitgedeeld. 

De hoofdactiviteit is uiteraard het vissen zelf. Over het algemeen starten 

soortgelijke kampen (of wedstrijden) halverwege de vrijdagmiddag. Na loting van de 

stekken kunnen de deelnemers hun spullen klaarmaken om vervolgens te beginnen 

met vissen. Zondagochtend wordt het eindsignaal afgegeven en mag iedereen de 

hengels weer binnen draaien. Wanneer iedereen is ingepakt vindt er nog een 

gezamenlijke afsluiting plaats.  
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Naast het vissen kunnen tal van activiteiten georganiseerd worden zoals een 

werpwedstijd met een tennisbal aan een hengel en een kuip. Of een bezoek van een 

(bekende) deskundige die uitleg geeft over materiaal. Maar men kan bijvoorbeeld 

ook denken aan een snelcursus boillies draaien. Bij een wedstijdelement dient 

gedacht te worden aan een (ludieke) prijs die na afloop wordt uitgereikt.  

 

3.5   Organisatie 
Binnen de HSV worden bij voorkeur twee personen aangesteld die het weekend 

organiseren. Bij onverhoopt verlet van één van de organisatoren kan de ander het 

overnemen. Aangezien de activiteit vanuit de HSV wordt georganiseerd, is het 

bestuur van de vereniging verantwoordelijk voor het aanstellen van gekwalificeerde 

organisatoren.  

3.6   Draaiboek 
Indien een HSV ervoor kiest om een jeugdweekend te organiseren, kan geput 

worden uit deze handleiding. Het verdient de voorkeur dat de HSV zelf een 

draaiboek maakt voor de specifieke lokale situatie voor hergebruik bij herhaling van 

de activiteit. 

3.7   Vrijwilligers 
Naast de organisatoren zijn ook vrijwilligers nodig. Per stek, meestal bestaande uit 

twee deelnemers, is minimaal één vrijwilliger nodig. Daarnaast is het handig dat er 

één of twee vrijwilligers zijn die kunnen rondlopen, eten kunnen brengen of foto’s 

van gevangen vissen kunnen maken. Vrijwilligers laten (vooral de jongste) 
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deelnemers nooit alleen en deelnemers gaan niet alleen op pad langs de waterkant. 

De organisatoren kunnen ook vrijwilliger zijn.  

Aangezien het jonge kinderen betreft, is het aan te raden dat het bestuur van de 

HSV voor elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) regelt via de 

website van de Dienst Justis1. De kosten hiervan zijn te declareren via Sportvisserij 

Nederland.  

Het is zaak om tijdig te starten met het werven van vrijwilligers, zodra bekend is 

hoeveel er nodig zijn. Het is aan te bevelen dat er een aantal reservevrijwilligers is, 

om eventuele afmeldingen te kunnen opvangen.  Van vrijwilligers zijn minimaal 

naam, e-mailadres en telefoonnummer van belang om te registreren. Deze 

gegevens zijn tevens nodig voor de VOG.  

 
In de meeste gevallen is een stek geschikt voor maximaal twee deelnemers. Dit 

betekent dat vrijwilligers in principe niet meevissen, tenzij de omstandigheden dat 

wel toelaten. Het verdient de voorkeur dat vrijwilligers naast spullen voor het eigen 

verblijf ook (een deel van) hun uitrusting meenemen omdat vooral jeugdige 

deelnemers niet altijd een volledige uitrusting hebben. Het spreekt voor zich dat 

iedere vrijwilliger zelf bepaalt of de deelnemers van zijn spullen gebruik mogen 

maken. Het is overigens geen verplichting dat alle vrijwilligers zelf karpervisser zijn, 

het is desondanks voor het direct begeleiden van de jeugd wel praktisch. Van een 

ervaren karpervisser leren ze immers het meest. Bij voorkeur zijn de vrijwilligers zelf 

minimaal 18 jaar. 

3.8   Inschrijven 
Het evenement kan op allerlei manieren kenbaar gemaakt worden aan de 

achterban, via facebook, de website, in een nieuwsbrief of via een publicatiebord 

aan de waterkant. De tekst is wervend en bevat minimaal de volgende informatie: 

                                                           
1 https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/  

https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/
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datum, water, leeftijdsgroep, eventuele kosten en wijze van inschrijven. Een 

typische periode van (voor)aankondiging is twee maanden. Inschrijven kan op 

allerlei manieren, via e-mail, een bericht of evenement op facebook of een 

telefoontje. Het is van belang dat de inschrijving bevestigd wordt door de 

organisatie.  

Aangezien het snel kan gaan met inschrijvingen, dient de organisatie tijdig te 

reageren. Bij een overboeking is het aan te bevelen met een reservelijst te werken.  

Bij de initiële inschrijving, of na bevestiging, dienen gegevens van de deelnemer 

geregistreerd te worden. Denk aan: naam, adres, e-mailadres, leeftijd, 

telefoonnummer (mobiel) en eventueel het (Jeugd)Vispasnummer. Tevens dienen 

de contactgegevens van de ouders/verzorgers kenbaar gemaakt te worden, liefst 

van minimaal twee personen, voor in het geval van een noodsituatie één van de 

ouders/verzorgers niet bereikbaar is.  

3.9   Informatiebrochure 
Wanneer de vrijwilligers en deelnemers bekend zijn, kan er een 

(digitale) informatiebrochure verstuurd worden naar vrijwilligers en 

ouders/verzorgers. Hier staat praktische informatie over het 

weekend. De brochure bevat minimaal de volgende gegevens: 

 Locatie, routebeschrijving, parkeergelegenheid en 

verzamelplaats 

 Tijdstip aanvang en einde   

 Gegevens organisatie i.v.m. bereikbaarheid 

 Eventuele kosten en hoe te voldoen 

 Informatie m.b.t. maaltijden (ontbijt, lunch, avondeten) 

 Informatie m.b.t. de uitrusting (zie bijlage Voorbeeldlijst 

Uitrusting)  

Indien ouders /verzorgers behoefte hebben, kunnen zij ook 

overnachten bij de stek. Ze nemen in dat geval zelf een tent, stretcher 

en slaapzak mee. 

3.10   Huisregels 
Er gelden altijd enkele huisregels die geheel naar eigen invulling kunnen worden 

opgesteld. Onderstaand een lijstje met voorbeelden; 

 De waterkant blijft schoon, vuil wordt verzameld in de vuilniszak 

 De natuur wordt gerespecteerd 

 Alcohol en drugs zijn niet toegestaan 

 Het is geen wedstrijd, plezier maken staat voorop! 

 Iedere visser is in bezit van een (Jeugd)VISpas en neemt deze ook mee, 

inclusief de Gezamenlijke Lijst van Viswateren of de Visplanner App 

 Overdadig voeren is niet toegestaan 

 Gebruik van visveilige systemen en bijvoorbeeld loodvervangers 

 De stekken worden bij aanvang geloot, voorvoeren heeft geen zin.  

Voorop staat dat het nachtvissen en het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan 

uiteraard! Mocht er getwijfeld worden  of het kamp vergunningplichtig is, neemt u 

dan contact op met uw lokale gemeente.   
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3.11   Communicatie 
 

Interne communicatie 
Voorafgaand, tijdens en na het weekend kan op verschillende manieren 

gecommuniceerd worden. Zo kunnen er WhatsApp groepen gemaakt worden voor 

deelnemers en vrijwilligers, en kan via facebook en e-mail contact gehouden worden 

tussen deelnemers, ouders/verzorgers, vrijwilligers en organisatie. Vooral WhatsApp 

groepen blijken populair omdat eenvoudig ook foto’s en filmpjes gedeeld kunnen 

worden. Het is aan te bevelen om naast een groep voor deelnemers en vrijwilligers, 

een aparte groep voor vrijwilligers te starten om snel informatie te kunnen 

uitwisselen t.b.v. de organisatie. 

Nadat de deelnemers bekend zijn, kan de organisatie een telefonische belronde 

doen met de ouders/verzorgers om vragen te beantwoorden en te informeren naar 

specifieke aandachtspunten, zoals een eventueel dieet of medicijnen. 

Externe communicatie 
De HSV kan het evenement aankondigen bij de lokale krant of andere streekbladen.  
Het kan de HSV positieve reclame opleveren. Denk ook aan het uitnodigen van  
iemand van, bijvoorbeeld, de gemeente voor de aftrap van het Jeugdkarperweekend.  
Zo wordt de omgeving betrokken en laat de HSV zien wat ze kan betekenen  
voor de jeugd. 
 

3.12   Vertrouwelijkheid 
Bij het delen van informatie, meer in het bijzonder beeldmateriaal, is het aan te 

bevelen om vooraf toestemming te vragen bij ouders/verzorgers. Zeker als 

beeldmateriaal gebruikt wordt voor websites, facebook en andere publieke uitingen, 

dient er rekening mee gehouden te worden dat ouders/verzorgers bezwaar maken 

tegen publicatie van materiaal waarop de deelnemers (individueel) herkenbaar zijn. 

Deze informatie dient bekend gemaakt te worden aan iedereen waarvan verwacht 

kan worden dat ze beeldmateriaal publiceren voor een breed publiek. 

3.13   EHBO 
Het verdient de voorkeur dat onder de organisatie en vrijwilligers meerdere 

personen zijn die eerste hulp kunnen verlenen. Een EHBO-koffer is een minimale 

vereiste. 

3.14   Budget 
Vooraf wordt een budget gemaakt. De kosten bestaan met name uit de maaltijden. 

Ook vergoedingen voor vrijwilligers zoals kilometervergoeding kunnen worden 

opgenomen in het budget. En er kan voor gekozen worden om de vrijwilligers en 

(kleine) attentie te geven. Een voorbeeld van een budget is opgenomen in de 

bijlage. 

Op basis van het budget kan de organisatie besluiten een bijdrage van de 

deelnemers te vragen. Bedenk dat, hoe lager de kosten voor deelname, hoe 

laagdrempeliger het evenement wordt. Door sponsoring (par. 3.15) kunnen de 

kosten betrekkelijk laag gehouden worden. Ook kan de organiserende HSV 

aanspraak maken op de subsidieregeling ‘Fonds Stimulering Jeugdwerk’. Zie 

hiervoor hoofdstuk 5. 
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3.15   Sponsoring 
Het is niet ongebruikelijk om sponsors voor het weekend te werven. Vaak zal een 

bijdrage in de vorm van materiaal en aas de keuze zijn. Ook de lokale middenstand 

kan benaderd worden voor een bijdrage. Denk bijvoorbeeld eens aan de bakker 

voor broodjes en de snackbar voor een bijdrage aan een onvervalst karpervissers-

diner! 

De organisatie dient rekening te houden met een tegenprestatie, zoals het 

bedanken van de sponsors tijdens aanvang en afsluiting, door aandacht te schenken 

aan sponsors bij uitingen op website en facebook of door het plaatsen van banners 

aan de waterkant.  

3.16   Afsluiting 
Na afloop vindt een eventuele prijsuitreiking plaats indien een wedstijd als extra 

activiteit is georganiseerd. De sponsors en vrijwilligers worden bedankt, 

bijvoorbeeld met een attentie.  

Denk eraan om, wanneer er deelnemers zijn die nog geen lid zijn, bij de afsluiting 

diegene(n) te attenderen op een lidmaatschap en VISpas van de vereniging! 

4   Contactgegevens 
Bij vragen over dit handboek kan contact worden opgenomen met Sportvisserij 

Zuidwest Nederland. 

Biesboschweg 4-A 
4924 BB Drimmelen 
Telefoon: 0162 687 260 
www.sportvisserijzwn.nl 
 

 

 

http://www.sportvisserijzwn.nl/


 
 

 
 11 

 

5   Ondersteuning Sportvisserij Zuidwest Nederland 

5.1   Kennis en ervaring Karperwerkgroep 

Het Jeugdkarperweekend is een initiatief van de karperwerkgroep van Sportvisserij 

Zuidwest Nederland. De karperwerkgroep bestaat uit louter karpervissers en 

beschikt daardoor over uitgebreide kennis op het gebied van de karpervisserij.   

Mochten er aanvullende vragen zijn over een Jeugdkarperkamp dan kunt u, via 

Sportvisserij Zuidwest Nederland, terecht bij de karperwerkgroep. Zijn er vragen met 

betrekking tot het viswaterbeheer van een karpervijver of bijvoorbeeld de uitzet van 

karpers? Ook dan kunt u terecht bij Sportvisserij Zuidwest Nederland.  

5.2   Fonds Stimulering Jeugdwerk 

Aangesloten hengelsportverenigingen hebben onder meer de taak het ontwikkelen 

en uitvoeren van activiteiten voor de bij de verenigingen aangesloten jeugdleden. 

Om het organiseren van allerlei jeugdactiviteiten te stimuleren heeft Sportvisserij 

Zuidwest Nederland het Fonds Stimulering Jeugdwerk in het leven geroepen om 

verenigingen hierbij financieel te ondersteunen. 

 

Om in aanmerking te komen voor dit fonds dien je als vereniging aan een aantal 

voorwaarden te voldoen. Hiervoor is de regeling Fonds Stimulering Jeugdwerk 

opgesteld. Een vereniging kan een aanvraag indienen bij Sportvisserij Zuidwest 

Nederland. De jeugdcommissie zal de aanvraag beoordelen en de aanvraag zal dan 

uiteindelijk door het bestuur worden goedgekeurd of afgekeurd. Wel dient de 

vereniging achteraf verantwoording af te leggen na afronding van de activiteiten 

waarvoor subsidie is aangevraagd. 

5.3   Doelgericht Viswaterbeheer afgesloten wateren 

Bent u als HSV voornemens om een water als (bijvoorbeeld) karperwater te gaan 

beheren en wil de HSV hiervoor maatregelen treffen, dan komt ze wellicht in 

aanmerking voor de subsidieregeling ‘Doelgericht Visstandbeheer afgesloten 

wateren’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. 
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5.4   Promotiemateriaal 

Als organisator van een leuke sportvisactiviteit is het erg belangrijk om de activiteit te  

promoten. Het is belangrijk om lokale en/of regionale media in te lichten en uit te  

nodigen, maar promotiemateriaal is daarbij ook een goed middel. Sportvisserij  

Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland ondersteunen de  

hengelsportverenigingen hierin. Zo kun je als vereniging via de website van  

Sportvisserij Nederland (gratis) promotiemateriaal aanvragen. Tevens staan hier veel 

meer bruikbare tips voor het organiseren van activiteiten op.  

Kijk hiervoor op http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/promotie/  

Bij Sportvisserij Zuidwest Nederland kun je ook promotiemateriaal aanvragen. 

In ruil hiervoor vraagt de federatie om na afloop van de activiteit een verslagje met  

foto’s aan te leveren.  

  

http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/promotie/
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Bijlage voorbeeldlijst uitrusting 
Er wordt gevist met maximaal twee hengels per visser. De kinderen nemen bij 

voorkeur hun eigen materiaal mee. Hieronder wordt verstaan:  

 Set hengels met steunen/rodpod 

 Klein materiaal 

 Beetmelders 

 Aas 

 Schepnet 

 Onthaakmatras 

 Bord, beker en bestek 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Stoel 

 Tent, stretcher en slaapzak 

 Vuilniszak 

 Emmer (en toiletpapier) om je behoefte in te doen 

 Regenpak en laarzen 

 Setje droge kleren  

 Foto- en filmmateriaal 

 Verlichting; zaklamp, hoofdlampje 
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Bijlage voorbeeld budget 
In dit voorbeeld budget wordt uitgegaan van 12 deelnemers en 8 vrijwilligers,  
samen 20 personen en een weekend van vrijdagmiddag tot en met zondagmiddag. 
 

 Personen Dagen Prijs Totaal 
Avondmaaltijden1 20 2 € 7,50 € 300 

Ontbijt 20 2 € 2,50 € 100 

Lunch 20 1 € 2,50 € 50 

Water en frisdrank 20 - € 2,00 € 40 

Versnaperingen 20 - € 2,00 € 40 

Kilometervergoeding vrijwilligers 8 2 € 10,00 € 160 

Attentie vrijwilligers 8 - € 20,00 €160 

Totaal    € 850 

 
1 Hierbij is uitgegaan van een bezorgmaaltijd. Indien maaltijden aan de  
waterkant worden klaargemaakt, zullen de kosten lager zijn. 
 

 


