
Jaarverslag Jeugdcommissie 2019

DeJeugdcommissie heeft een succesvol  maar relatief rustig jaar achter de rug, enerzijds 
met de visles op de scholen de Zomer Viskaravaan en anderzijds afzegging Hobbybeurs en 
geen oproep voor de schoonmaakactie van Omrin. 

Enkele bijzondere momenten dit jaar; 

Het is niet te geloven, dit jaar hebben we maar een paar druppels regen gehad, het klimaat 
heeft voor ons een positieve kant, we zijn ook pas in mei begonnen en hebben de maand 
april gelaten voor wat het was. Dit betekent wel dat in een relatief kort tijdsbestek alle 
visklassen werden bezocht, soms drie in één week. Best wel een dingetje. Van de school De
Aquamarijn kregen we dit keer een bloemetje, erg leuk, daarintegen werden we bij het 
uitdelen van ijsjes aan het water door een leerling van OBS De Wynwizer compleet 
overgeslagen. Tegenwoordig gaan we noodzakelijkerwijs met de klassen van wijk ‘het 
Westeinde’ naar het water Oude meer achter het zwembad De Blauwe Golf, we hebben daar
aardig gevangen, een aalscholver zwom tijdens het vissen door het slootje (schrikken)  en 
we troffen daar een keer een ontzettende partij ganzenpoep aan, wat echt niet leuk was om 
met een klas tussen te staan. En er is aangegeven door leerlingen dat tijdens Ramadan 
geen vis aangeraakt mag worden.

Opmerkingen in de klas;
Enkele opmerkingen uit de klas; De meester lijkt op de Snoek, waarom? Hij heeft ook van 
die tuitende lippen. Snoekt lijkt absoluut niet op een raceauto. Hij lijkt op brood, een 
tijgerbroodje? Nee op een gewoon brood. Hoe heet dit buisje met oogjes? Antw. Kikkererwt 
of zo?  Waarom heet de paling, paling? Waarom bent u vismeester en geen visjuf? 

Gebeurtenissen;

Onverwachts bezoek van een extra klas tijdens het vissen, er was geen overleg over 
geweest, wij stonden ineens met meer dan 50 kids aan het water, het bleek niet meer in de 
hand te houden voor onze viscoaches, Kids zochten elkaar op en riepen om allerlei 
visspullen o.a. lijntjes, haakjes, en maden. Had de meester zich dit wel gerealiseerd? Was 
wel goed bedoeld maar volgende keer niet meer!

Dit jaar hebben we weer met met een aantal klassen gevist aan de Zwemmer in 
Zuiderburen. Met de groep Krokodillen hebben we in 1 ½ uur tijd , 50 stuks vissen gevangen,
het was een geweldige middag. 

Dit jaar hebben we in de wijk Wijarda met een nieuwe school OBS De Pionier gevist bij het 
speeltuintje It Bint in het water Alddjip. Veel belangstelling en veel visjes. De nieuw 
gebouwde school is door de architect heel mooi vorm gegeven, maar binnen een doolhof, 
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alles met trapjes voor meer beweging en alles onder het schuine dak, wat met onze hengels 
lastig was en zeer warm. 

Met de Sint Paulusschool konden we dit jaar niet op het water van Juianaparkje vissen in 
verband met dode vissen wegens blauwalg en te weinig zuurstof. We zijn gaan vissen op het
water aan de Surinamestraat. Henk v.d. Zee had zijn karperhengels uitgelegd, en tijdens het 
afscheid van de klas ging zijn pieper af en ving hij een heuse mooie karper onder luid gejoel 
van de klas. Wat een feest!

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers blijkt het niet mogelijk om dit alles te realiseren  Allen bedankt dat jullie er 
telkens weer waren, soms een vrije dag of middag en of snipperdagen ervoor opgeofferd te 
hebben. Dank zij jullie kunnen we terugkijken op een geslaagd vissenschooljaar.

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

Overige activiteiten;

Zomer Viskaravaan; 

Sportvisserij Nederland organiseerde in samenwerking met ons de Zomer Viskravaan voor 
de jeugd tot 14 jaar.

Om acht uur  s-ochtends kwamen de vrijwilligers en de bus van Sportvisserij Nederland aan 
bij het water “Oude Meer”. George Hampsink had alle benodigde spullen voor de inrichting 
van het terrein mee genomen en al gauw stonden de vlaggen in volle glorie te wapperen.
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Toch wel een puntje, Gemeente gevraagd om het gras te maaien, helaas dat blijkt niet 
mogelijk te zijn geweest. Het gras, nat, de brandnetels en de distels stonden twee kantjes 
hoog en daar had iedereen last van. Even voor tien uur kwamen de eerste kinderen al bij de 
stand om zich te laten inschrijven. Snel moesten nog een paar visjes gevangen worden voor 
het aquarium, er werd geroepen “er moet nog een baarsje worden gevangen!”, maar het 
duurde niet lang of Aiso kwam aanlopen met een baarsje. Het aquarium was compleet voor 
de visherkenning. Ook konden er complete vistuigjes worden gemaakt, het leren onthaken 
van een vis of op de visdrilsimulator kon men vechten met het binnenhalen van hele grote 
zoet watervissen.  De hengels lagen klaar met een tuigje, lokvoer en maden. Alle kinderen 
hebben gevist met een viscoach of de ouders. Er werden heel veel visjes gevangen en af en 
toe ook een grote, 2 snoeken van 66 cm, die dan de belangstelling trok van alle kinderen.

Henk vd Zee had zijn gehele uitrusting voor de karpervisserij uitgestald en gaf voorlichting 
hoe je het beste een karper kan vangen. Menig kind vond dat interessant. 

Uiteindelijk hebben 63 kinderen deelgenomen aan dit festijn, het was een geslaagde hete 
dag, maar gelukkig werd iedereen voorzien van koele drankjes. Alle deelnemers gingen naar
huis met een hengel, viservaring, veel informatie en een goed gevulde goodybag. 

Ook in Dokkum was de viskaravaan begin Augustus een groot succes, er namen in totaal 
120 kinderen aan deel. 

Deelname aan Sjors Sportief 2019-2020 www.sjorssportief .nl

Alle basis schoolkinderen in Leeuwarden ontvingen op school wederom het kleurrijk boekje 
van Sjors Sportief. Site www.sjorssportief.nl. 

In februari zijn we gestart met de vervolgsessies over Snoek en Karper Visserij. 

We hebben na enkele theorie sessies, gehouden in Markant onder leiding van Raymon met 
de kids gevist in de wateren van Zuiderburen en een paar snoekjes gevangen.
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In maart zijn we enkele uurtjes gaan vissen op karper in het Julianapark, dat was heel 
spannend, helaas geen karper gevangen, hun geduld werd op de proef gesteld, Bij 
aankomst had Mitchel al wel een karper gevangen, toch maar op de foto ermee. 

Voor de nieuwe periode 2019-2020 waren we als snel volgeboekt. Er hebben zich 19 
jongens en 1 meisje ingeschreven voor de eerste 6 sessies van twee uur in Markant. 
Raymon en Mitchel hebben de jonge vissertjes geleerd hoe ze een vistuigje moesten maken 
voor de vangst op Snoek en Karper. We hebben ook 1 keer kunnen vissen op Snoek dit alles
onder leiding van Raymon. Mooie presentaties lieten de beste plekken zien waar je deze 
grote vissen voorzien van handige tips kan vangen.  Met limonade, snoep, chocolademelk en
oliebollen hebben we aardig de groep in toom kunnen houden. In februari 2020 starten we 
met de vervolgsessies over Witvissen.  

Herman bedankt voor het maken van 500 tuigjes met draad.Raymon, Mitchel, Hans en Sjors,
René, Henk en Mathijs en Lucien, enorm bedankt voor jullie deelname en ondersteuning aan
de Sjors Sportief activiteiten.

Cijfers; 2019

22 vislessen, 449 leerlingen, 25 vrijwilligers, 2 nieuwe scholen bezocht

In totaal meer dan 500 kinderen een tuigje leren maken. 

Aanschaf hengeltjes;  250 stuks “De Fuik”, 250 stuks Dierenspeciaalzaak  Pets Place 
Leeuwarden.

Sponsering:  De Fuik; gratis voer en maden. 

Sportvisserij Nederland, visles materialen. Sportvisserij Fryslân, Stickers.

13 januari 2020 Magda Nelen, Voorzitter Jeugdcommissie, Vismeester 

4


