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VISMEESTER: 
DE LEUKSTE VRIJWILLIGERSFUNCTIE 
DIE JE KUNT BEDENKEN
Vier jaar geleden gingen Berend Jan Spijkers, Hendrikus Kampherbeek 
en Inus IJpelaar weer de schoolbanken in: de vrijwilligers van 
Hengelsportvereniging de Dobber uit Hardenberg volgden de cursus 
vismeester bij Sportvisserij Nederland. We vroegen Berend Jan naar 
zijn ervaringen als vismeester in Oost-Nederland.
DOOR: BEREND JAN SPIJKERS

 “W e hadden geen idee welke ge-
volgen dit voor onszelf, maar 
ook voor het thuisfront zou 

hebben. Inmiddels hebben we er een flin-
ke kluif aan om elk schooljaar zo’n tien tot 
twaalf vislessen te verzorgen op basisscho-
len in de regio Hardenberg en soms daar-
buiten. Maar het is hartstikke leuk en ge-
lukkig hebben we met Jan Prijs een vaste 
helper waar we altijd op kunnen rekenen. 
Tijdens de vislessen krijgen we ook vrijwel 
altijd hulp van vrijwilligers van de plaatse-
lijke hengelsportvereniging. Dat is geweldig 
en dat wordt door ons enorm gewaardeerd!”

GEZONDE SPANNING
“Natuurlijk waren we de eerste keer flink 
zenuwachtig, maar dat is inmiddels ver-
anderd in een gezonde spanning. Een pre-
sentatie geven voor een volle klas met leer-
lingen is toch wel een bijzondere ervaring, 

zeker in het begin. Je staat er versteld van 
welke vragen er soms worden gesteld door 
de kinderen. Zie daar altijd maar eens een 
goed antwoord op te geven. Al het benodig-

de praktijkmateriaal hebben we in eigen be-
heer. De spullen voor de theorieles krijgen 
we thuisgestuurd en doen we in tassen voor 
de leerlingen. Dat is altijd een gezellige boel, 
want tijdens deze gezamenlijke voorberei-
dingen wordt er onder de koffie heel wat 
visserslatijn gesproken.”

VISVRIENDELIJKHEID
“De theorieles voor de middag is vergelijk-
baar met een biologieles. Alles wat van be-
lang is voor vissen en hun leefomgeving 
komt aan de orde. Ook mogen de kinderen 
oefenen met het goed onthaken van een 
nepvis met een hakensteker, want een vis 
moet natuurlijk in de praktijk wel blijven 
leven. Na de middag gaan we met de hele 
klas ergens in de buurt van de school vis-
sen. Daarbij helpen ook de vrijwilligers van 
de plaatselijke vereniging. We zien eigenlijk 
altijd wel dat bij de vangst het oefenen met 
de hakensteker direct zijn vruchten afwerpt. 
Visvriendelijkheid staat bij ons voorop en 
we vinden het o zo belangrijk dat een kind 
dat ook leert.”

GLUNDERENDE KOPPIES
“Hendrikus, Inus en ik geven altijd samen 
les – we zijn een echt vismeesterteam – 
maar doen de presentatie bij toerbeurt. We 
maken ook altijd een fotoreportage van de 
visles en die sturen we naar school voor ge-
bruik op hun website. Maar het mooiste zijn 
toch wel al die glunderende kinderogen! 
Het doet je heel veel goeds als het lukt om 
een kind het eerste visje van zijn of haar le-
ven te laten vangen. Mooi om te doen en 
mee te maken, echt prachtig!”

Vis goed leren onthaken is onderdeel van de visles.

VISMEESTER 
WORDEN?

Neem dan eens een kijkje op 
www.vissenschool.nl of neem 

contact op met Sonja Janssen van 
Sportvisserij Oost-Nederland, 

0572-363370 of  
janssen@sportvisse-
rijoostnederland.nl


