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MELD JE NU AAN
Laat ons weten of je wilt helpen. Sonja van der 
Kooi is coördinator vislessen bij Sportvisserij 
Oost-Nederland. Telefoon: 0572 - 36 33 70  
of mail  kooi@sportvisserijoostnederland.nl
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DOEL VAN EEN VISLES

Kinderen een POSITIEVE ERVARING meegeven 
van het sportvissen.

Kinderen en leerkrachten INZICHT GEVEN in 
het leven van de vis en respectvol handelen.

Kinderen BEWUST MAKEN van de natuur om 
hen heen en hoe daarmee om te gaan.

GEZOCHT
VISCOACHES &
VISMEESTERS

DEEL JE 
PASSIE VOOR 
SPORTVISSEN 
MET DE JEUGD 
< START NU



Leuk om te doen! VISCOACH - lekker buiten VISMEESTER - educatief

WAT DOET EEN VISCOACH?
   Je ondersteunt de VISmeester bij de visexcursie. Als 

vrijwilliger ben je aangesloten bij een hengelsport-
vereniging en je hebt een VISpas.

WAT IS DAARVOOR NODIG?
Met je passie voor sportvissen ben je al halverwege. Je 
beschikt over de onderstaande competenties:  

BRENG JE PASSIE VOOR 
SPORTVISSEN OVER;   
GEEF EEN VISLES!

Enthousiasme

Toon je enthousiasme over 
het sportvissen en leer kin-
deren in groep 7 & 8 van de 
basisschool vissen.

Cursus
Ter voorbereiding volg je één 
(gratis) avondcursus VIScoach 
en je vraagt een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) aan.

LESPROGRAMMA
  In de ochtend verzorgt de VISmeester een 

biologieles over de vis, hoe en waar vissen 
leven, verschillende vissoorten, hoe verant-
woord met de natuur om te gaan etc. 

  Vervolgens gaan ze in de klas aan de slag 
met zoekkaarten en oefenen ze met onthaken 
van shads (nepvisjes).  

  Na de pauze gaat de VISmeester samen met 
VIScoaches van de hengelsportvereniging en 
de kinderen naar de waterkant om te vissen.

Beschikbaarheid
Je bent regelmatig door-      
deweeks beschikbaar in de 
periode april-oktober.

Hulpvaardig
Je ondersteunt de gecertifi-
ceerde VISmeester aan de 
waterkant samen met andere 
vrijwilligers.

WAT DOET EEN VISMEESTER?
   Als gecertificeerd vrijwilliger bied je educatief les-

materiaal aan over sportvissen en alles wat daarbij 
komt kijken bij basisscholen groepen 7&8. 

WAT IS DAARVOOR NODIG?
Je bent zelf sportvisser en je hebt een VISpas. Je passie 
breng je enthousiast over aan de klas. In een ochtend- 
en middagprogramma verzorg je een visles op de 
basisschool. Je werkt samen met de leerkracht en 
krijgt ondersteuning van VIScoaches. 

Cursus

Je volgt naast de avondcursus 
VIScoach de aanvullende 
cursus VISmeester. 

Teamwork
Je hebt capaciteit om 
VIScoaches aan te sturen en 
afspraken met hen te maken.

Pro-actieve houding
Opgeleide VISmeesters kun-
nen actief scholen in eigen 
omgeving benaderen.

Vergoeding
Voor iedere gegeven visles 
ontvang je een vrijwil-
ligersvergoeding.

Jij kunt in samenwerking met Sportvisserij Oost-Neder-
land groepen 7&8 van de basisschool met plezier leren 
vissen. Dit gebeurt in de vorm van een visles in de klas en 
een visexcursie aan de waterkant.

VISCOACH 
OF VISMEESTER
IETS VOOR JOU?

Vragen? Bel ons op 0572-36 33 70Deel jouw passie, tips en trucs met de jeugd. Wij kunnen niet zonder vrijwilligers! Jouw hulp is welkom. 


