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NIEUWSBRIEF VAN DE JEUGDAFDELING VAN DE ALGEMENE WEESPER HENGELAARS BOND 
 EDITIE 2017 

 

Beste jongens, meisjes, ouders en verzorgers. 
Even een kleine terugblik op vorig jaar. De diverse wedstrijden van 2016 waren een groot succes met veel 
kinderen aan de waterkant en vaders en moeders, opa’s en oma’s die aan het kijken waren. Wilt u het 
allemaal nog eens terug zien, kijk dan op de website van de A.W.H.B.  
Wat staat ons in 2017 te wachten? Er komen uiteraard weer mooie wedstrijden aan en we organiseren in 
samenwerking met de hengelsportverenigingen van Amsterdam, Hilversum en Naarden-Bussum een federatie 
visdag voor de jeugd. Hierover Later meer. 
 
Viscursus 2017 
We hebben dit jaar weer het voornemen een jeugdcursus te organiseren. De data zijn nog niet bekend, dit 
hangt voor ons nog even af van de bouw van het nieuwe clubhuis op onze haven. Het zal dan gaan om twee 
woensdagmiddagen en zodra de informatie bekend is versturen wij deze naar iedereen. 

Zaterdag 13 mei 2017 – Ouder-kind koppelwedstrijd 
Een speciale viswedstrijd waarbij je samen met je vader, moeder, opa, oma, 
buurman, etc kunt vissen als koppel ! Even lekker met je kind of kleinkind 
vissen en de aandacht voor elkaar. Alle combinaties met volwassene en 
kind zijn mogelijk als het maar een koppel is. 
Er wordt gevist met de vaste hengel. Eén hengel per persoon. Indien je zelf 
geen hengel hebt, kun je er één lenen van de vereniging. Wij zorgen voor 
voer en maden.  
De wedstrijd wordt gehouden in de Oudegracht in Weesp. We verzamelen 
om 13.30 uur op de Slijkstraatbrug en vissen van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Meedoen kost niets. Welk koppel wordt nummer 1? 
NB. Bij teveel plantengroei wijken we uit naar de Herengracht bij Dobey.  
 
Zaterdag 27 mei 2017 – Nationale Hengelsportdag 
Wij vissen deze dag bij Dobey voor aan de Herengracht en verzamelen om 13.30 uur. Het vissen is van 14.00 
uur tot 16.00 uur. Er wordt gevist met de vaste hengel. Eén hengel per persoon. Indien je zelf geen hengel 
hebt, kun je er één lenen van de vereniging. Wij zorgen  voor voer en maden. Dus neem je vrienden en 
vriendinnen mee om te vissen.   
 
Zaterdag 24 Juni 2017 - Jeugdwedstrijd Black & White 
Wij vissen deze dag bij Dobey voor aan de Herengracht en verzamelen om 13.30 uur. Het 
vissen is van 14.00 uur tot 16.00 uur. Er wordt gevist met de vaste hengel. Eén hengel per 
persoon. Indien je zelf geen hengel hebt, kun je er één lenen van de vereniging. Wij zorgen  
voor voer en maden. De wedstrijd wordt gesponsord door Black & White en zij stellen de 
wisselbeker voor de winnaar beschikbaar. Wie neemt deze trofee mee naar huis ? Verder 
is er voor elke deelnemer een leuk prijsje.  
 
Zaterdag 15 juli 2017 – Jeugdvisdag (9 t/m 16 jaar) 
Samen met de hengelsportverenigingen uit Hilversum, Naarden-Bussum en Amsterdam organiseren we deze 
Jeugdvisdag in de Kerkelanden. Het programma bestaat uit diverse clinics die door echte wedstrijdvissers 
gegeven worden. Je kunt o.a. roofvissen vanuit de boot, vissen met kunstaas, vissen op karper, feedervissen 
en uiteraard gewoon vissen met de vaste stok. 
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Deelname is gratis en voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Schrijf je snel in voor deze dag, want het aantal plaatsen in beperkt (max. 20 kinderen).  
U als ouders vragen we de kinderen van Weesp naar de Kerkelanden te brengen en te halen. We verzamelen 
om 8.45 uur bij het station. En uiteraard bent u van harte welkom om tijdens de dag te komen kijken ! 
U ontvangt nog nadere informatie over deze dag en het opgeven hiervoor. 
Een leuke impressie van een dergelijke dag zie je op https://www.youtube.com/watch?v=ggEKNVUhFnM  
 
Zaterdag 26 augustus 2017 – Jeugdwedstrijd Sluis & Bruggenfeest 
Tijdens het Sluis & Bruggenfeest organiseren we traditiegetrouw een 
jeugdwedstrijd aan het Achterom.  
We verzamelen om 9.30 uur achter de haringkar aan de Slijkstraatbrug en 
vissen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Voor voer en maden wordt gezorgd. Wie 
geen eigen hengel heeft kan er van ons een lenen.  
Vorig jaar zijn er meer dan 1050 vissen gevangen, dus doe gezellig mee en 
wie gaat er dit jaar met de beker vandoor ? 
Meedoen kost niets en iedereen heeft prijs. Jullie kunnen de foto’s van vorig 
jaar terug zien op onze website. 
 
Zaterdag 16 september 2017 – Jeugdwedstrijd Dobey                                                               
Wie gaat er vandaag met de Dobey-trofee naar huis? Wij verzamelen om 13.30 uur bij Dobey (Herengracht) 
voor, aan de waterkant. De wedstrijd begint om 14.00 uur en we vissen tot 16.00 uur. Er is voor iedereen een 
prijsje te winnen en mee doen kost niets. Voor maden en voer zorgen wij. Heb je geen eigen hengel dan kan 
je er een van de AWHB lenen. Deze dag zijn er ook weer vrijwilligers aanwezig van de AWHB die jullie de 
beste vistips kunnen geven (dit zijn echte wedstrijdvissers). Wij hopen op een grote opkomst net als vorig 
jaren!!! 
 
Zondag 8 oktober 2017 - Snoeken Naardervaart  
Wij verzamelen om 9.00 uur bij de fietsenstalling voor het station en vertrekken dan 
gezamenlijk naar het viswater. Wij vissen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Heb je zelf 
geen hengel, dan kun je er een lenen van de AWHB. Wij zorgen voor aas, 
onderlijnen en snoekdobbers. Je kan en mag ook met je eigen werphengel vissen. 
De wedstrijd gaat alleen door met voldoende deelname (min. 6 kinderen).  
Als ouders vragen we u voor het vervoer te zorgen naar de Naardervaart. 
 
Aanmelden 
Opgeven voor de activiteiten kan via het e-mailadres onderaan deze brief. Voorafgaand aan de activiteiten 
ontvangt u nog een aparte e-mail met nadere informatie. 
 
Met vriendelijke visgroet, 
 
Chris Trok  
(Jeugdafdeling A.W.H.B) 
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