
Jaarverslag Jeugdcommissie 2017

Wij als Jeugdcommissie  kijken terug op een mooie drukke Vissenschool periode. We 
hadden dit jaar een ruim aantal basisscholen zowel binnen als buiten Leeuwarden. We 
hebben gevist met de leerlingen van scholen uiteraard in Leeuwarden maar ook in Hallum, 
Dokkum, Kollum en dit jaar voor het eerst in Britsum en in Westergeest. Het was dit jaar 
uitzonderlijk met het weer, op één middag na altijd droog. Weergoden bedankt! We hebben 
zowel in Kollum als in Westergeest de krant gehaald,  hierbij de geplaatste artikelen;

Geslaagde visles Koningin Julianaschool
KOLLUM – De leerlingen van groep 8 waren ’s morgens al vroeg  in afwachting van 
hun educatieve vislesdag. De vrijwilligers waaronder de Visjuf van de 
Jeugdcommissie van de HSV Leeuwarden werden verwelkomt door juf Wiersma en na 
een wederzijds voorstelrondje kon de les snel beginnen. De visles bestond uit een 
aantal delen: ruim een uur biologie in de klas, eigen vistuigje maken, in en uitspannen 
van een vaste hengel en het leren onthaken van een vis.

Tijdens de ochtend kwam in de klas aan bod welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze 
worden, wat ze eten, hoe ze onder water kunnen ademen en allerlei visvragen die de 
kinderen zelf bedachten. Tijdens de visles kreeg iedere leerling een lespakket van 
Sportvisserij Nederland, dat bestond uit een leuk en leerzaam werkboek en een drietal 
zoekkaarten over waterplanten, waterdiertjes en vissen.

Stap voor stap werd door de leerlingen zelf een tuigje gemaakt met een dobber, loodjes en 
een haak. Het tuigje konden ze s middags gebruiken bij de visexcursie en later mee naar 
huis nemen.

Tijdens de visexcursie hebben de leerlingen in ieder geval geleerd dat vissen een 
fantastische manier is om contact te krijgen met de natuur. Maar ook te leren genieten van 
het buiten zijn, door aan ze te vertellen over de wondere onderwaterwereld en ze respect bij 
te brengen voor planten en dieren.

Als verrassing kregen de leerlingen na afloop nog een vaste hengel een visdiploma en een 
goodiebag uitgereikt namens HSV Leeuwarden en na een luid hoera voor het zestal 
vrijwilligers ging een ieder voldaan naar huis.

Foto Sake Beerstra
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CBS De Bining Westergeest uit vissen
Maandag 22 mei 2017 gingen de kinderen van Basisschool De Bining uit Westergeest met 
juf Annemarie en Alina uit vissen.
Hengelsportvereniging Leeuwarden in samenwerking met de plaatselijke Visclub hadden een
leuke dag georganiseerd voor de dertig kinderen uit groep 6,7 en 8.
Ze kregen ’s morgens een uitgebreide les over vissen en alles in en rond het water van visjuf
Magda Nelen, voorzitter van de Jeugdcommissie van HSV Leeuwarden. Met behulp van een
power point presentatie en beschikbare filmpjes op internet werd de biologieles gegeven. 
Tijdens de visles kreeg iedere leerling ook nog een lespakket van Sportvisserij Nederland, 
dat bestaat uit een leuk en leerzaam werkboek en een drietal zoekkaarten over 
waterplanten, waterdiertjes en vissen.

Vragen over de aalscholver en de snoek
Visjuf Magda stelde o.a. de vraag aan de kinderen waarom je een aalscholver zo vaak ziet 
met de vleugels wijd uit. Leuke reacties kwamen naar voren, bijv. dat dient als paraplu, zodat
er schaduw ontstaat in het water, kan hij beter duiken. Het juiste antwoord was dat de 
aalscholver helemaal nat van het duiken is en geen vet heeft tussen de vleugels, dus moet 
hij eerst drogen. Een aalscholver eet per dag zo’n 600 g vis. Ook de snoek kwam uitgebreid 
aan de orde. De kinderen moesten raden waar een snoek het meeste op lijkt. Reacties 
waren o.a. op een paal, maar het juiste antwoord was een raceauto, omdat een snoek in 
korte tijd een snelheid kan bereiken van zo’n 45 km per uur.
Daarna moesten de kinderen zelf een vistuigje maken, dat ’s middags gebruikt kon worden. 
Ook werd het op en aftuigen van de hengel geleerd en hoe je de vis op een goede manier 
onthaakt. Elke leerling kreeg  een keycord met een hakensteker.

Op de fiets naar Dee Swemmer aan de rrelleweg
Na de lunch gingen de kinderen op de fiets naar de Prellewei bij Camping oan de Swemmer 
in Westergeest. Daar waren een vijftal vrijwilligers van HSV Leeuwarden en de Visclub van 
Westergeest aanwezig.
Iedere viscoach nam een groepje van 6 kinderen mee en toen kon het geleerde van de 
ochtend in de praktijk gebracht worden.

Vangst
Al vrij snel was het Jelke Bijlstra, die een baarsje gevangen had. Maar ook Gerrit van der Bij 
en Gedy de Vries hadden een baars aan de hengel. Max van der Linden had een voorn 
gevangen van zo’n 25 cm lang. Alle vissen werden even in de emmer bewaard om iedereen 
te laten zien en daarna kregen ze hun vrijheid terug. Toevallig zat aan de overkant van de 
Swemmer een aalscholver, wat ’s morgens was besproken in de les.

Verrassgng
Na afloop was er voor alle kinderen nog een verrassing. Ze kregen allen een vishengel 
aangeboden van 4 meter lengte van HSV Leeuwarden. Daarna bedankte juf Annemarie alle 
vrijwilligers en natuurlijk visjuf Magda. Nadat de groepsfoto van de kinderen met de juffen en 
alle vrijwilligers gemaakt was, konden de kinderen huiswaarts keren na een heel erg 
leerzame dag.
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Enkele bijzondere momenten dit jaar; 

Paling gevangen! 

In  Kollum kregen de kinderen de schrik van hun leven toen er een hele grote dikke paling 
boven water kwam, hij viel van de haak af, dit hadden ze toch maar even meegemaakt. 
Volgens de hengelsportwinkelier wordt er vanaf dat moment wel veel door de jeugd gevist. 
Daar doen we het voor!

Grappige opmerking in de klas
Een verhaaltje uit de klas in Dokkum;  Er wordt een plaatje getoond van de Aalscholver. Wat 
voor vogel is dat en waarom zit hij met uitgeslagen vleugels?  Het merendeel van de 
kinderen kent deze vogel niet, maar één jongen weet het, het is een Aalscholver en hij zit zo 
omdat hij zin heeft om te knuffelen. Als wij nu een aalscholver aan het water zien dan …… . 
nou vul zelf maar verder in.

Blunder

Juf  Magda had dit jaar wel een hele grote blunder in de klas, met het inspannen van de 
hengel, ja een gaatje in het plafond. De juf van de klas en de leerlingen hebben er ontzettend
om moeten lachen, de schade is netjes gemeld bij de Directie van de school en de 
conciërge. Zou het gaatje er over twee jaar nog in zitten?
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Schapen kruisen ons pad.

Water vinden bij de school is een hele klus, van te voren zoeken wij uit wat de beste plek is 
om te kunnen vissen met een klas leerlingen, zo ook bij de school Caleidoscoop In 
Leeuwarden. Eindje  lopen en dan mooi stukje graskant zonder rietkraag aan de water “Het 
Vliet”. Wat schetst onze verbazing, juist op dat tijdstip en stukje gras, grazen schapen.  
Gelukkig vonden we eindje verder nog een nieuw plekje tussen de bomen en hebben veel 
visjes gevangen. 

Feestelijke Opening Vis- En Aanlegsteiger Goutum

De middag begon met een ‘visles’ voor alle kinderen van groep 8 van de Wiardaskoalle. De 
visles werd verzorgd door Hengelsportvereniging Leeuwarden. De kinderen leerden hoe je 
een vis moest onthaken, maar ook hoe je je eigen vistuigje maakt. Dorpsbelang had voor alle
kinderen een hengel geregeld en toen kon het echte vissen beginnen.

En gevist werd er! Vele kinderen haalden wel één of meerdere vissen boven en met hun 
gekregen gereedschap was het haakje snel verwijderd. Onder het toeziend oog van vele 
vissende kinderen meerde wethouder Friso Douwstra en Johannes Osinga als eerste af aan 
de steiger.

Mw de Jager van Wetterskip Fryslân als gast op school 
Aquamarijn
Mw.  de Jager heeft de deelname aan de  visles op school Aquamarijn op 29 mei als 
bijzonder positief ervaren. Ze heeft voor het eerst ook een vistuigje gemaakt.
Ik kreeg een bedank berichtje van haar, ze vond dat ik de aandacht van de kinderen goed 
wist te behouden en dat de leerlingen zeer positief waren.
Samen hebben we het ook nog gehad over de vismigratierivier (filmpje gedraaid in de klas) 
afsluitdijk, en project Vijghuizen in Noord Friesland. De leerlingen stelden ook vragen aan 
haar, o.a. over blauwalg in het  water en glas, fietsen en rommel in het water. Kon ik weer 
mooi op inhaken met mijn rommelverhaaltje.
Ik heb verteld dat het Wetterskip van wc papier, asfalt maken voor fietspaden. Mevr. de 
Jager zei,  er ligt al een fietspad richting Stiens, steekt een jongetje zijn vinder op en vraagt, 
zitten er dan bruine plekken op het fietspad?  Goeie vraag!!!

Ze wil graag ook nog een keer een visexcursie meemaken.
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Vrijwilligers

Trots ben ik als Voorzitter op de vrijwilligers, ik kan op ze rekenen, ze staan ’s morgens 
telkens weer klaar bij de school en ’s middags bij het water.  Er wordt soms veel van hun 
gevraagd, leerlingen kunnen niet altijd het geduld opbrengen, vooral als er geen vis wordt 
gevangen. Vaak gaan onderlijntjes in de war, hangen in de bomen, ze gaan zeuren of geven 
een grote mond.  De ene klas of school is de andere niet, telkens genieten wij toch  met zijn 
allen weer van de leerlingen die juist niet willen stoppen met vissen, blij zijn met hun hengel, 
zwaaien naar ons vanuit de busjes, maar we genieten het meest van de gezichtjes vooral 
wanneer een kind haar of zijn eerste vis vangt.  De beleving dat is het!

Op de eerste zaterdag van september hebben we met zijn allen gevist op forel in 
Kollumerzwaag, het was prachtig stil weer en de vangst was goed. Er is gezellig nagepraat 
op het terras en daar hebben we  tevens afscheid genomen van Jelle Wiebe Zijlstra die 
helaas na zeker 12 jaar te hebben deelgenomen als actieve vrijwillige viscoach, moest 
stoppen wegens te drukke werkzaamheden. We hebben hem bedankt  voor zijn inzet voor al
die jaren met een Fryske Visatlas en een luid applaus.

Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet! 
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Jeugdcommissie HSV Leeuwarden zet zich in
voor de promotieactie “een schoner Fryslân” 2017.

De himmelwike stond dit jaar gepland in de week van 11 t/m 17 september. 

Op woensdag 13 september hadden we ons opgegeven bij Sportvisserij Fryslân om voor 
deze Himmelactie wederom ons steentje bij te dragen, helaas gooide het weer roet in het 
eten. Windkracht 7, rukwinden 100 km p. uur en waarschuwing code oranje tot in de 
namiddag. Het leek ons niet wijs om met tien vrijwilligers in een park met bomen te gaan 
lopen. Van afstel komt meestal geen nieuwe afspraak tot stand, bij ons gelukkig wel.

Op woensdag 20 september scheen het zonnetje en we hadden uiteindelijk nog met zes 
vrijwilligers afgesproken om het Rengerspark, de omliggende vijver en omgeving te ontdoen 
van achtergelaten vuil wat daar en vooral in de natuur niet thuis hoort.

Omrin had ons voorzien van knijpmateriaal en vuilniszakken en vol goede moed met de 
vraag of er wat te himmelen viel, gingen we op pad. Nou reken maar, het leverde bierglazen,
een bezem, plastic flessen, ampullen, maar vooral lege en zelfs volle blikjes op. Zes bijna 
volle vuilniszakken. Het lijkt wel of het geluk brengt om lege blikjes over je hoofd achter in de 
bosjes te gooien terwijl de vuilnisbak er naast staat. 

Het maakte bezoekers van het park in ieder geval gelukkig dat wij als leden van de 
Hengelsportclub die rommel verzamelden, wij deden het natuurlijk voor een positief imago 
van de Sportvisserij. 

We genoten van de gekleurde (beetje herfstachtig) bomenpracht en de paddenstoelen en 
vooral de gezelligheid om met elkaar even uit te blazen op een bankje.

Met dank aan Sportvisserij Fryslân voor de organisatie en de vrijwilligers van de 
Jeugdcommissie voor hun nooit aflatende inzet.
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Hobby en Vrijetijdsbeurs WTC Expo Leeuwarden 2017.

Onze doelstelling op deze beurs was, om de vereniging en de vissport vooral voor de jeugd 
in al zijn verschillende facetten  te promoten. Daar zijn we denk ik ruimschoots in geslaagd. 
Hoe? Ongeveer een 130 tal jeugd t /m 12 jaar hebben ons jeugdplein bezocht, een tuigje 
gemaakt, voerballen gegooid, hebben leren ingooien met een werphengeltje, een (nep) visje 
gevangen en een poging gewaagd bij de vissimulator. Vooral de verloting van mooie prijzen 
o.a. vaste hengeltjes werd erg op prijs gesteld. Op de zestal stands was ook van alles te 
beleven, voorlichting over de forelvisserij, hengelmaterialen  en verschillende kunstaas werd 
ter plekke gemaakt voor het vangen van snoek, snoekbaars, witvis en de karper niet te 
vergeten. Naast verhalen en ervaringen werden ook de nodige tips gegeven om nog meer te 
beleven en succes te hebben aan de waterkant. De stand van Sportvisserij Fryslân en onze 
eigen stand van HSV Leeuwarden werden goed bezocht. Diverse vragen werden 
beantwoord en het nodige foldermateriaal werd uitgedeeld. Op de beurs is nog maar eens 
duidelijk geworden dat oma’s en opa’s en ouders een grote rol spelen om de kleinkinderen te
enthousiasmeren voor de hengelsport, als zij bereid zijn om de kinderen mee te nemen naar 
de waterkant dan is de basis al gelegd. Om die reden hebben onze vrijwilligers hun best 
gedaan om zoveel als mogelijk de gehele familie, niet alleen de jeugd  naar ons plein te laten
bewegen, wat heeft geleid tot betrokkenheid. een samenzijn, vreugde en plezier van de 
jeugd. Maar ook van ons! 

Reactie van een bezoeker; Mijn kleinkind kwam gisteren  trots vertellen dat hij het visplein 
het aller  leukste  had gevonden van de Hobbybeurs. 

Dank aan bestuur en medewerkers van Sportvisserij Fryslân alle vrijwilligers,Vismeesters, 
deelnemers standbemanning, bestuur HSV Leeuwarden en WTC expo die dit allemaal 
mogelijk hebben gemaakt. 
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Cijfers; 2017

23 vislessen

517 leerlingen

24 vrijwilligers

2 nieuwe scholen bezocht

1 Jeugdwedstrijd gefaciliteerd in Feanwalden 55 kinderen.

Aanschaf hengeltjes;  250 stuks “De Fuik”, 250 stuks Decathlon Leeuwarden 

Sponsering: 

De Fuik; gratis voer en maden. Levering 

Decathlon 500 madendoosjes, 

Sportvisserij Nederland, visles materialen.

Sportvisserij Fryslân, Stickers, Balpennen 

Hopelijk tot volgend jaar! 

22 januari 2018 

Magda Nelen, Voorzitter Jeugdcommissie, Vismeester.
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