
    

 

 

Sportvisserij Nederland heeft verschillende 

onderzoeken laten verrichten naar het 

afhaken van jeugdige sportvissers en de 

successen van hengelsportverenigingen 

waar de jeugdaantallen toenemen. 

Uit deze onderzoeken heeft Sportvisserij 

Zuidwest Nederland (Sportvisserij ZWN) een 

aantal aanbevelingen gehaald voor het 

bestuur en de VIScoaches van de 

hengelsportvereniging.  

1. Hulp aan de waterkant 

Jongeren willen vooral samen vissen 

vanwege het sociale contact en ze vissen 

omdat hun opa / familielid of vriendjes 

vissen. De jeugd vindt het leuk om anderen te 

helpen, maar wil ook graag zelf geholpen 

worden.  

De kansen voor hengelsportverenigingen 

(HSV’s) liggen vooral in het organiseren van 

activiteiten waarbij de jongeren elkaar kunnen 

treffen en beter leren vissen. Te denken valt aan 

activiteiten waarbij jong en oud aan elkaar 

gekoppeld worden en aan diversiteit van 

activiteiten het hele jaar door. Sportvisserij ZWN 

kan HSV’s ondersteunen middels het Fonds 

Stimulering Jeugdwerk, maar ook ideeën 

aandragen en materiaal zoals hengels, 

koffertjes, aquaria, peilbuizen etc.  

Landelijk ligt er een  taak om de vrijwilligers van 

HSV’s te ondersteunen door cursussen op 

locatie te geven. Vrijwilligers krijgen hierdoor 

bagage en tools mee  om jeugdactiviteiten te 

organiseren én men is verplicht om in het bezit 

te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG).  Door een aantal preventieve 

maatregelen is seksueel misbruik binnen de 

vereniging (zo goed als) te voorkomen. De 

vrijwilliger die met jeugd werkt laat zich screenen 

bij het ministerie van Veiligheid en Jusitie door 

het aanvragen van een VOG. Via Sportvisserij 

Nederland kan de 

VIScoach 

eenvoudig de 

gratis VOG 

aanvragen. Meer 

informatie hierover 

is te vinden op: 

http://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-

service/bestuur/  

2. Zet in op geschikt viswater in de 

woonomgeving van kinderen. 

 

De jeugd wil vis vangen, het maakt niet uit 

welke vis. Jongeren houden van roof-, 

karper- en witvissen (60%, 53%, 45 %) en men 

vindt het leuk dat er activiteiten door de 

hengelsport-vereniging georganiseerd 

worden.  

Hierbij kunnen de hengelsportverenigingen, 

Sportvisserij ZWN, Sportvisserij Nederland en 

andere partijen zoals gemeenten en 

waterschappen de handen in elkaar slaan.  

De HSV weet het beste welke wateren voor de 

jeugd makkelijk bereikbaar en veilig zijn. Kies 

enkele wateren uit, maak deze in orde voor de 

jeugd door de waterplantengroei aan te pakken, 

een goede visstand te creëren, voor een goede 

bereikbaarheid te zorgen, goede voorzieningen 

aan te leggen en een structureel maaibeleid toe 

te passen. Laat jongeren indien mogelijk vissen 

met hun eigen hengel en geef ze daarin 

ondersteuning. Dit is vooral een taak van de 

hengelsportvereniging.  

3. Speel in op de behoefte van de 

vissende jeugd. 

56% van de jongeren stopt met vissen 

vanwege tijdgebrek, studie, werk en/of gezin.  

Zitgedrag van jongeren is verhoogd. Met 

name door de opkomst van sociale media en 

games (17 %). Binnen is leuker dan buiten. 

Ouders laten kinderen minder makkelijk 

alleen buiten spelen. 40 % van de jonge 
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kinderen kiest voor een andere sport. Met 

name  de zogenaamde tijdsintensieve 

sporten staan onder druk.  

Kinderen raken op steeds jongere leeftijd 

geïnteresseerd in het vissen op roofvis en 

karper. Organiseer cursussen karpervissen of  

roofvissen zoals 

streetfishing. Daarbij 

kunnen kinderen met 

hun werphengel en 

rugzakje gevuld met 

o.a. kunstaas, makkelijk 

even tussendoor gaan 

vissen. Hiervoor zijn 

allerlei tools op HSV Service beschikbaar. 

Om deze manier van vissen bij de jeugd meer 

onder de aandacht te brengen, kun je vooral 

social media inzetten; vloggers, YouTube, 

Instagram, Facebook, website, Twitter etc., maar 

ook gebruik maken van flyers en deze 

verspreiden in  (nieuwe) woonwijken. 

4. Leer kinderen vissen op jongere 

leeftijd. 

Wanneer jeugd 3-5 jaar gevist heeft, zullen ze 

later vaak ook weer gaan vissen. Als een kind 

korter dan twee jaar vist, dan gaat het 

meestal later ook niet meer vissen. 

 

Het huidige vislesprogramma is geschreven voor 

kinderen van groep 7-8 van de basisschool. De 

hengelsportvereniging kan al een paar jaar 

eerder de jongeren kennis laten maken met het 

vissen door bijvoorbeeld de cursus ‘leer vissen 

met de vaste hengel’ aan te bieden. Dit vraagt 

om een intensieve begeleiding door de 

VIScoaches. Om de jeugd na de cursus aan de 

HSV te binden, zal de HSV zich zichtbaar 

moeten presenteren en regelmatig afwisselende 

activiteiten moeten aanbieden zodat de jeugd 

kan leren vissen. 

Sportvisserij Nederland en Sportvisserij ZWN 

kunnen hierbij ondersteunen.  

5. Gebruik de eenvoudige beschikbare 

tools van de HSV Service van 

Soprtvisserij Nederland, voor 

ledenwerving.  

De HSV hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden 

en kan gebruik maken van de service van 

Sportvisserij Nederland om de administratie uit 

te voeren. Evenals kan hulp geboden worden 

met het realiseren van een website waar ook de 

gratis online jeugdvergunningen opgenomen 

kunnen worden. Uit onderzoeken blijkt dat met 

deze middelen het aantal jeugdleden zal stijgen. 

Meer informatie is te vinden op: 

www.sportvisserijnederland.nl/hsv-

service/bestuur/ 

Of vraag naar het ‘Handboek beter besturen’ bij 

Sportvisserij Nederland of Sportvisserij ZWN. 

6. Laat jezelf horen en zien als HSV! 

75% van de jongeren is nog nooit benaderd 

door de hengelsportvereniging. 

Persoonlijk contact met de (jeugd)leden is niet 

meer vanzelfsprekend. De jeugdleden van nu, 

zijn de potentiële toekomstige vrijwilligers van de 

HSV. 

De vereniging is méér dan alleen het uitgiftepunt 

van de (Jeugd)VISpas. Diversiteit aan 

hengelsportactiviteiten, een persoonlijke 

benadering en een actief bestuur wat zich breed 

interesseert voor de verschillende disciplines van 

de hengelsport is hierbij belangrijk. Jonge 

vrijwilligers zullen de jeugd meer aanspreken. 

7. Kortom 

De jeugd heeft de toekomst! 

Sportvisserij Nederland en Sportvisserij ZWN 

kunnen maatwerk leveren om de HSV te 

ondersteunen.  

 

 

 

Voor meer informatie en ondersteuning op het 

gebied van jeugdzaken kun je terecht bij 

medewerker jeugdzaken  

Petra Peeters: petra@sportvisserijzwn.nl  

of telefonisch: 0162-687260 

De onderzoeksapporten kun je lezen op de 

website van Sportvisserij ZWN.  
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