
JEUGDVISSEN PLANNING 2021 
 

Zaterdag 1 mei       Wedstrijd 

Zaterdag 15 mei     Wedstrijd  

Zaterdag 29 mei     Wedstrijd  

Zaterdag 5 juni       Wedstrijd 

Zaterdag 19 juni     Afsluiting ouder/kind Fun Wedstrijd  

 

Zondag 4 juli           Jeugd-Doe-Dag op het land van Paling (dobbertuigjes maken en zoveel meer!)  

 

Leeftijdscategorieën viswedstrijden: 
5 t/m 7 

8 t/m 10 

11 t/m 13 

14 t/m 16  

 

MEEDOEN = GRATIS 
 

N.B. 

Kinderen t/m 13 kunnen meevissen zonder Vispas. Kinderen vanaf 14 jaar dienen in bezit te zijn van 

een Vispas om deel te kunnen nemen aan onze activiteiten.  

 

 

Programma tijdens wedstrijden: 

09.30 uur Stek loten, hengel optuigen 

10.00 uur Start wedstrijd / fluitsignaal 

11.30 uur Einde wedstrijd / fluitsignaal  

11.45 uur Prijsuitreiking  

12.00 uur Einde  

 

Programma Jeugd-Doe-Dag: 
Op inloop, tussen 10.00 en 14.00 uur. Kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten, zoals 

spinners maken, dobbertuig knutselen, werpen, boilies werpen en meer. Misschien ontmoeten ze 

zelfs bekende mensen... 

 



Wij verwachten dat de kinderen de volgende visspullen meebrengen: 
 

- één vaste hengel van 3 of 4 meter, 

- dobbertuig(en) compleet met haakje, lijn en loodjes, 

- één leefnet met bankstick, 

- één bakje voor maden,  

- één hakensteker,  

- een emmer(tje) voor voer, 

- eventueel een stoel en/of een schepnet,  

- zonbescherming en/of regenkleding 

 

Vis-aas en lokvoeder wordt door ons verzorgd. Gelieve zelf geen vis-aas en/of lokvoeder mee te 

brengen, zo houden we de wedstrijden eerlijk en gelijk voor alle kinderen. 

 

Ook voor een drankje, snoepje/zakje chips wordt gezorgd. 

 

Regels: 

Wij verwachten dat de kinderen zelf vissen, zelf hun hengel vasthouden, zelf voer brengen, zelf 

maden aanzetten, zelf de vis binnenhalen, zelf de vis onthaken en in het leefnet doen.  

Onze groep begeleiders en vrijwilligers zijn helpend naar de kinderen, bijvoorbeeld met het uitpeilen, 

leren maden aan te zetten, vis te onthaken e.d.  

 

Van ouders/verzorgers verwachten wij gepaste afstand, zodat de wedstrijden in alle eerlijkheid 

plaats kunnen vinden. Winnen=niet belangrijk. 

Samen vissen en plezier maken des te meer!  

 

 

In verband met onze planning, graag vooraf laten weten of je wel of niet 

deelneemt. Je kunt zelf kiezen wanneer je meedoet.  

 
Opgeven kan via Messenger op deze pagina /  

Email: jeugd@hsvhetvoornsekanaal.nl  
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