
Jaarverslag Jeugdcommissie 2018

DeJeugdcommissie heeft een succesvol  jaar achter de rug, enerzijds met de visles op de 
scholen maar ook vanwege meerdere activiteiten in verband met Cultuurstad Leeuwarden 
2018. 

Enkele bijzondere momenten dit jaar; 

In de klas van de school Ploos van Amstel in Holwerd kregen we hele enthousiaste 
visverhalen te horen van Sven. Bovendien had de juf spontaan een cadeautje voor ons 
verzorgd. Timo een leerling van twee jaar geleden kwam langs en vroeg of hij en zijn 
vriendje nog een keer met de visjuf mochten vissen. Natuurlijk heeft deze vraag opvolging 
gekregen, er werd met zijn drieën gevist aan de Ee in Dokkum en toen bleek dat zij toch niet 
meer zo goed wisten hoe ze een vistuigje moesten maken. Hier en daar was er wat draad 
aan elkaar geknoopt, maar de hengel was in tact. Op de terugweg hebben we nog een 
verscholen viswater bezocht in Holwerd. 

Opmerkingen in de klas;
Enkele opmerkingen uit de klas; Emma had nog nooit gevist, ze vond het ook heel erg eng. 
En wat gebeurde er s‘-middags aan het water? Jawel een grote brasem aan de haak. Niet 
eng, zelf onthaken en een big smile! 

Snoek lijkt op een stokbrood, ook wel heel apart.

Gebeurtenissen;

Gezeur over parkeren van onze auto’s, een mijnheer die een heg aan het snoeien was ging 
boos naar binnen, een langs fietsende mevrouw met een hond op de fiets die opmerkte dat 
wij de dieren martelen en of we er direct mee wilden ophouden, waarop een van de 
viscoaches reageerde of de hond het wel zo leuk vond om op de fiets in een mandje plaats 
te nemen. Jongens met een bootje met een er achter gehangen surfplank, gingen ons sarren
met hoge golven. Toen we dreigden de politie te bellen, kozen ze eieren voor hun geld. 

Zuiderburen.
Dit jaar hebben we met zes klassen gevist aan de Zwemmer in Zuiderburen. Dank aan Hans 
Vijgeboom die er voor had gezorgd dat tijdig het meter hoge gras was gemaaid door de 
Gemeente. Er werd met de klas veel vis gevangen waarop de enthousiast geworden 
leerlingen elke middag na afloop van de visles terug kwamen met hun gekregen hengels om 
te vissen. Hoe weten we dat? Nou wij bleven na afloop nog enkele uurtjes na om te vissen. 
De leerlingen kwamen natuurlijk bij ons de maden halen. Ze hielpen elkaar met het optuigen 
van de hengel en het onthaken van de vis. Henk Houwerzijl ving een hele grote paling,dat 
was niet alleen een verrassing voor Henk maar voor de kinderen helemaal mooi om te zien, 
keurig terug gezet zoals het hoort! Henk kreeg de titel namens hun “Beste visser van 
Nederland”.
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Op vrijdag 1 juni was er alarm op de Maximaschool. School moest ontruimd tijdens de visles.
Wij gingen keurig naar de aangewezen plek op het grasveld achter de school. Bleek een 
BHVoefening. De regels werden keurig nageleefd. Lijstjes aanwezigheid werden gecheckt. 

Vrijdag 22 juni waren wij weer op de Maximaschool, toen onstond er brand in het voormalig 
belastingkantoor in Leeuwarden. Vanwege de rook konden de kinderen niet naar buiten in de
pauze, alle ramen en deuren dicht, en dat op een hete dag. Het was afzien wegens de hitte 
in de klas, bovendien konden we vanwege de harde wind ‘s middags niet gaan vissen. Dat 
hebben we op 3 juli goed gemaakt voor deze leuke zingende klas.

Vrijwilligers

Ook dit jaar kon ik weer op ze rekenen, elke ochtend stonden ze ’s morgens klaar bij de 
school en ’s middags bij het water. Hoe fijn is dat? 

Op de eerste zaterdag van september hebben we met zijn allen gevist op forel, steur en 
karper in Kollumerzwaag, het was prachtig stil weer en de vangst was goed. Er is gezellig 
nagepraat op het terras en iedereen ontving een gerookte forel mee naar huis.

Viscoaches wederom bedankt voor jullie inzet! 

2



Overige activiteiten;

Deelname aan Waterconnecting 2018

Het was (aan het sloot) water en nog eens (regen) water dit weekend. Letterlijk!
We hebben het gedaan, gesjouwd, nat geregend, kou geleden, etc.
Dit alles voor de kids, in totaal hebben 165 kinderen een tuigje leren maken en 
een vis onthaakt en niet onbelangrijk, onze tas met informatie ontvangen.
Genoten van de vele gezichtjes, ouders die enthousiast waren en super was onze 
samenwerking.
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Deelname aan jeugdvogelwachtdag in Warten op 2 juni 2018

Zo'n 200 aanwezige jeugd die in groepjes van 20 de natuur in gingen en op 10 locaties 
waaronder wij er een van waren, iets moesten gaan doen.
Vanwege de slechte weersomstandigheden kregen wij een plaats (met dank aan Henk die 
dat had geregeld) in de lege koeienstal waar wij aan de groepjes kinderen met ouders wat 
konden vertellen over onze passie “het vissen” en vragen konden stellen over bijvoorbeeld 
“de Aalscholver’. We lieten een aantal vis etende vogels de revue passeren. Verder hebben 
wij het op en aftuigen van een hengel laten zien en uiteraard een tasje vol informatie 
uitgedeeld om mee naar huis te nemen. 
De boer Johannes kwam ook nog even langs om te informeren of dat alles naar wens ging 
en de boerin nodigden ons uit voor de soep. Het was
uiteindelijk toch een geslaagde dag. 

Deelname aan de 8ste dag 8 juli 2018

We deden mee aan het programmaonderdeel “De Fisker” . De 8ste dag, een 5 uur durende 
kettingreactie van mensen, machines, bouwwerken en performances in de binnenstad van 
Leeuwarden. Aan weerszijden van het Schavernek stond wij als vissers met een 
vissenmasker op. Aan onze hengels hing een instabiel, houten bruggetje, waarover een 
acrobaat liep, terwijl wij brrrrrrr lieten horen. Het oproepen voor vrijwilligers hiervoor was wel 
een dingetje, oproepen via Facebook en flyers bij de hengelsportzaken bood geen opkomst. 
Jammer. Uiteindelijk was het Pasveer muziekkorps wel bereid om te assisteren als fisker. 
Heel veel aanwezig publiek en met onze hesjes met opdruk HSV Leeuwarden konden we 
toch blijkgeven van onze aanwezigheid. 
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Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân. 

Skjin Wetter, Wij deden mee, hijsen maar! Zaterdag 6 oktober 2018 

Schoonmaakactie Skjin Wetter in Leeuwarden groot succes Op zaterdag 6 oktober 2018 
heeft de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van de Elfstedenroute 
plaatsgevonden. In Leeuwarden en op drie andere locaties op de Elfstedenroute hebben 
duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, brandweerkorpsen en diverse andere vrijwilligers 
zwerfafval opgeruimd. Het doel van de actie was om mensen bewust te maken van de 
hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt en de gevolgen die dit heeft. De 
actie was een initiatief van de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân en de Friese 
gemeenten. 

De aftrap van het evenement was op zaterdag om 10.30 uur in Leeuwarden door wethouder 
Herwil van Gelder.Tegelijkertijd werd het startschot gegeven in Franeker, Balk en Sneek. Na 
het startschot gingen de duikers van duikvereniging Leeuwarden het water in. Vrijwilligers 
van hengelsportvereniging Leeuwarden hielpen mee om het opgedoken afval op de kade en 
in de container te brengen. 
Er zijn veel fietsen, verkeersborden, terrasstoelen, glazen flessen en plastic opgedoken. 
Suppers van SUP Skool Leeuwarden hebben de gehele binnenstad, Prinsentuin en 
Potmarge vrijgemaakt van drijfvuil. 
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Naast tal van verenigingen en vrijwilligers was er op iedere locatie ook een ludieke actie. In 
Leeuwarden was kunstenaar Wim Warrink aanwezig met een machine gemaakt van schroot 
om objecten uit het water te takelen. Ook Tamme Smit, fanatieke sportvisser bekend van 
onder andere VisTV, heeft met zijn boot en dreghaken vele fietsen uit de grachten gehaald. 

Erg dat het nodig is, men stond erbij en keek er naar!

Deelname aan de Hobby en Vrijetijdsbeurs WTC Expo Leeuwarden 11-13 nov. 2018

Dit jaar ook weer volop aandacht voor de jeugd met een groot 
gedeelte wat besteed is aan de HENGELSPORT. Zeer populair 
onder de jeugd, kijk maar naar het street fishing om ons heen. 
Op de beurs een visplein met volop demonstraties, workshops 
en presentaties. Daarnaast kan en ieder ervaren hoe het is om 
te vissen met een heuse vissimulator. 

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 zeker dit jaar in geslaagd. Hoe? 
Vorig jaar hebben in totaal 130 kinderen ons jeugdplein bezocht. Dit jaar weten we zeker dat 
152 kids een tuigje hebben gemaakt. 

Daarnaast hebben nog diverse kinderen voerballen gegooid, hebben leren ingooien met een 
werphengeltje, een (nep) visje gevangen en een poging gewaagd bij de vissimulator.  Ons 
bad met echte karpers uit de vijver van Raymon Veenstra hadden veel bekijks en tevens 
konden de kinderen hun dobber peilen in het water. Op onze stands was ook van alles te 
beleven, voorlichting en presentatie over de forelvisserij, voor het vangen van snoek, 
snoekbaars, witvis en de karper niet te vergeten werd hengelgerei en verschillende kunstaas
getoond  De KSN was aanwezig en kreeg diverse vragen o.a. bijvoorbeeld over het maken 
van een spreekbeurt. 
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Naast het delen van verhalen en ervaringen werden ook de nodige tips gegeven om nog 
meer te beleven en succes te hebben aan de waterkant. Het nodige foldermateriaal werd 
uitgedeeld en loodvervangers werden getoond. 

Op vrijdag hebben wij de oma’s en opa’s getrakteerd op een fotoshoot met twee echte 
zeemeerminnen. De grootouders spelen een grote rol om de kleinkinderen te 
enthousiasmeren voor de hengelsport, juist zij nemen de tijd om de kinderen mee te nemen 
naar de waterkant en dan is de basis al gelegd. Onze vrijwilligers hebben hun best gedaan 
om zoveel als mogelijk de gehele familie uit de gangpaden te plukken en niet alleen de jeugd
naar ons plein te laten bewegen. Dit heeft geleid tot vreugde en plezier van iedereen, ook 
van ons, vooral de onderlinge sfeer en samenwerking was top. 

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

Deelname aan Sjors Sportief 2018-2019 www.sjorssportief .nl
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Alle basisschoolkinderen in Leeuwarden ontvingen op school het kleurrijk boekje van Sjors 
Sportief. Site www.sjorssportief.nl. Wij als Jeugdcommissie hebben daarin een oproep 
geplaatst. (zie blz.122)  Er hebben zich 16 jongens en 1 meisje ingeschreven voor de eerste 
6 sessies van twee uur in Markant. We hebben de jonge vissertjes geleerd hoe ze een 
vistuigje moesten maken en hoe je een hengel op en af tuigt. Hoe maak je voer en een 
voerbal en geleerd om in het water te gooien. Hoe peil je een dobber uit, wat heb je nodig als
je op witvis gaat vissen en hoe kan je een vis herkennen. We hebben in de laatste sessie 
een proefwerk gehouden waar al het geleerde nog eens aan bod kwam. Overtuigend zijn ze 
allemaal geslaagd en ontvingen in het bijzijn van een aantal ouders een diploma. Het was 
een heel gezellige boel met de Sjors Actief boefjes, liedjes werden er gezongen als haaie, 
haaie, enz. en de Sinterklaasliedjes en Kerstliedjes volgden spontaan bij de warme 
chocolademelk. In februari 2019 starten we met de vervolgsessies over Snoek en Karper 
Visserij. 

Vrijwilligers voor jullie deelname en hulp aan alle activiteiten, enorm bedankt! 

Cijfers; 2018

21 vislessen, 524 leerlingen, 25 vrijwilligers

1 nieuwe school bezocht

In totaal 860 kinderen een tuigje leren maken. 

Aanschaf hengeltjes;  265 stuks “De Fuik”, 250 stuks Dierenspeciaalzaak Jansen 
Westergeest.

Sponsering: 

De Fuik; gratis voer en maden. 

Sportvisserij Nederland, visles materialen. Sportvisserij Fryslân, Stickers en 
sleutelhangers

29 januari 2019 Magda Nelen, Voorzitter Jeugdcommissie, Vismeester 
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	Zuiderburen.

