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Aan alle jeugdige vissers in Almelo van 8 t/m 13 jaar. 

Vissen is een leuke en spannende sport voor jongens en meisjes en bijna altijd is er wel 
water in de buurt waar je woont. Maar hoe doe je dat nou precies. En hoe haal je een 
haakje uit de lip van een vis. Niet iedereen heeft een vader of een opa die het je kan 
leren. 

Daarom komen ervaren vissers van de jeugdcommissie van Vislust naar jullie toe. We 
willen jullie graag ontmoeten aan het water in de buurt waar jullie wonen. We willen jullie 
helpen bij het vangen van vissen, uitleggen hoe je het beste kunt vissen, welke dobber 
en welk haakje de voorkeur heeft, welk voer en welk aas je gebruikt, hoe je een vis 
onthaakt zodat deze onbeschadigd terug kan het water in. Ouders en opa’s en oma’s zijn 
natuurlijk ook welkom. 

Wij komen dus naar jullie toe. Hieronder kunt je zien wanneer we bij welke vijver te 
vinden zijn. Jullie zorgen voor een hengel en een snoertje, wij zorgen voor voer, aas en 
reservemateriaal. En vooral voor deskundige begeleiding. We zijn herkenbaar aan onze 
kleding met de naam jeugdcommissie. 

waar tijd Dag Dag Reserve 
Schelfthorstvijver 19:00-20:30 uur Ma 29 mei Di 20 juni Ma 3 juli 
Vijver Windmolenbroek 19:00-20:30 uur Ma 12 juni Di 27 juni Di 4 juli 
Vijver Nijrees 19:00-20:30 uur Di 6 juni Ma 19 juni Ma 10 juli 
Vijver Gosemaat 19:00-20:30 uur Di 13 juni Ma 26 juni Di 11 juli 

 

Belangrijk 
Naast een hengel dien je te beschikken over een jeugdvergunning. Deze kun je gratis 
aanvragen op onze website: www.vislust.nl. Als je al een jeugdvispas hebt, dan heb je 
deze vergunning niet nodig. Als je nog nooit hebt gevist, geen punt, wij helpen je.  

Als er voldoende animo is op deze 8 dagen en jullie goed hebben geoefend met ons, dan 
gaan we begin juli op dezelfde vijvers ook een jeugdwedstrijd organiseren. Dan zijn er 
ook leuke hengelsportprijzen te winnen. Reserveer de datum vast, deze zie je ook in het 
overzicht onder het kopje Reserve. 

Wil je meedoen aan één of meer van deze instructie-avonden, dan ben je dus van harte 
welkom. Heb je vooraf vragen, stuur een mailtje naar jeugdcommissie@vislust.nl. Neem 
ook een kijkje op de Facebookpagina van onze jeugd. 

De jeugdcommissie 


