
CURSUS 
VAKBEKWAAM VISGIDS

Ben jij een actieve en ondernemende sportvisser die van zijn hobby zijn werk wil  
maken? Dan is de cursus vakbekwaam visgids misschien wel iets voor jou. Ervaren  
docenten en bekende topvissers als Roelof Schut, Wim Russchen en Stefan Altena  
zoomen tijdens de cursus in op onderwerpen als materialen en technieken, gebieds-
kennis en gastheerschap. Ook is er in de cursus veel aandacht voor bedrijfsvoering, 
communicatie, ondernemerschap, wet- en regelgeving en ecologie.  

Cursusdata 2018
22 mei Kennismaking en cursusopzet
31 mei Toerisme, gidswerk en gastheerschap 
7 juni Ecologie en visstand(beheer) 
9 juni Praktijkdag – op stap met visgidsen
14 juni Bedrijfsplan en workshops materialen & technieken
23 juni Praktijkdag – op stap met cursisten
28 juni Bedrijfsvoering en sociale media
5 juli Wet- en regelgeving sportvisserij en aanleveren eindopdracht
7 juli Praktijkdag – eindopdracht vakbekwaam visgids
12 juli  Cursusafronding en uitreiken certificaten

De kosten voor deelname aan deze 10-weekse cursus bedraagt € 450,= per cursist. Kijk 
voor meer informatie over de cursus op onze website www.sportvisserijoostnederland.nl. 

De cursus Vakbekwaam Visgids is ontwikkeld door Sportvisserij Oost-Nederland i.s.m. 
ecologisch advies- en voorlichtingsbureau Elmekz Groningen.

WWW.SPORTVISSERIJOOSTNEDERLAND.NL



Wim Russchen: Roofvissen is voor mij een 
deel van mijn leven. Gewoon even  
ontspannen in een schitterende omgeving. 
Ik vind het belangrijk dat visgidsen en 
sportvissers deze mooie sport op een  
goede manier uitdragen aan de  
buitenwereld.  

Roelof Schut: Karpervissen is mijn  
specialiteit en de hengelsport is mij heilig. 
Mijn bijdrage aan de cursus Visgids heeft 
vooral betrekking op gastheerschap,  
materialen en technieken, water- en  
viskennis, netwerken en social media.

Stefan Altena: Ik hoop tijdens deze  
cursus de deelnemers te enthou sias-
meren over mijn prachtige hobby 
dobber vissen. Dit ga ik doen door  
materialen te laten zien en technieken uit 
te voeren in de praktijk. Ik hoop ook mijn 
ervaring te delen met betrekking tot een 
duur zame visstand, social media,  
commerciële visserij en vangstzekerheid. 

Henk Veurink: als docent economie en 
management ben ik betrokken bij de 
Sportvisacademie de Groene Welle in 
Zwolle. Binnen het cursusonderdeel  
ondernemen en bedrijfsvoering zal ik  
vooral benadrukken dat de visgids  
onderscheidend moet zijn. 


