
 
 

Jeugdafdeling A.W.H.B  
06-12241876       jeugd@awhb.nl 

 
 

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF VAN DE JEUGDAFDELING VAN DE ALGEMENE WEESPER HENGELAARS BOND 
 EDITIE 2019 

 
Beste jongens, meisjes, ouders en verzorgers. 
 
Even een kleine terugblik op 2018. Afgelopen jaar hebben er veel kinderen meegedaan aan de activiteiten die 
de AWHB georganiseerd heeft. Dit was onder andere bij de vislessen op school, de viscursus in ons clubhuis 
en diverse wedstrijden. Er zijn dan ook veel vissen gevangen.  
 
Welnu, wat staat ons te wachten dit jaar in 2019 ?? 
 
Viscursus 2019 
Op woensdagmiddag 3 april en woensdagmiddag 10 april geven wij 
een jeugdviscursus, dit is een basiscursus witvissen. De cursus start 
om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur voor beiden middagen. De 
cursus wordt gehouden in ons clubhuis aan de haven aan het einde 
van de Nieuwstad. Kinderen van 7 tot 13 jaar kunnen deelnemen.  
Wat krijgen jullie deze middag: biologie van het viswater en de vis, 
visherkenning, onthaken, etc. Voor cursusmateriaal en hengels 
wordt gezorgd door de vereniging, meedoen kost niets.  
Op 10 april als het weer het toelaat, gaan wij vissen in de 
Oudegracht (einde van de Nieuwstad). Vorig jaar mochten we daar 
veel vissen vangen, dus wie weet ! 
 
Zaterdag 13 april 2019 – Ouder-kind koppelwedstrijd 
Wij hopen deze dag veel koppels te mogen ontmoeten, want wat is er leuker dan even een paar uur vissen 
met uw kind of kleinkind. 
Dus ouders, verzorgers, opa’s  en oma’s doe deze dag mee!!! Even lekker met je kind of kleinkind vissen en 
even de aandacht voor elkaar en vooral met elkaar. 
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 13.45 uur en vissen van 14.00 uur tot 15.30 uur. Welke familie wordt nummer 1? 
Meedoen kost niets. En combinaties van buurman-buurjongen, etc mag ook, alle combinaties zijn mogelijk als 
het maar een koppel is van een kind en een volwassene. 
 
 
Zaterdag 25 mei 2019 – Jeugdwedstrijd Nationale Hengeldag 
Wij vissen deze dag aan de Herengracht (hoek Papelaan) en 
verzamelen om 13.45 uur en vissen van 14.00 tot 15.30 uur. 
Heb je zelf geen hengel dan kun je een hengel lenen van de 
vereniging, voor maden en voer wordt ook gezorgd. En meedoen 
kost helemaal niets. Wie vangt de meeste vis op deze Nationale 
Hengeldag ? 
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Zaterdag 29 juni 2019 - JeugdVISdag 
Vorig jaar werd de JeugdVISdag aan de Amstel gehouden. Dit jaar hebben 
we opnieuw de JeugdVISdag op het programma staan. 
In samenwerking met de verenigingen van Amsterdam, Zaandam, 
Hilversum en de AWHB wordt deze georganiseerd. De activiteiten vinden 
plaats in Zaandam, de exacte locatie volgt nog. Om 9.30 uur wordt er 
verzameld en we vissen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Deze dag worden er 
diverse clinics gegeven waaronder: karpervissen, snoekvissen vanuit de 
boot, feedervissen, vaste stok, dropshotten met kunstaas en nog veel meer.  
De verenigingen zorgen voor hengels en aas en het eten en drinken. Er zijn vele vrijwilligers aanwezig om de 
kinderen deze dag te begeleiden, zodat ook de veiligheid gewaarborgd is. Vorig jaar waren er 85 kinderen 
aanwezig, dus we hopen weer op een mooie opkomst ! 
Specifieke informatie wordt ruim van te voren verstuurd hierover. Maar je kunt je altijd al opgeven hiervoor. 
Achteraan dit Tuigje en op onze website is de informatie al te vinden. 
 
Zaterdag 31 augustus 2019 – Jeugdwedstrijd S&B. 
De klassieker van onze activiteiten ! 
Wij verzamelen om 9.30 uur aan het Achterom (voorbij de viskar bij de Slijkstraatbrug) en vissen van 10.00 
uur tot 11.30 uur. Wie wint dit jaar de beker weer van deze dag? En iedereen heeft een prijsje. 
Heb je geen eigen hengel dan kun je er een lenen van de vereniging, voor maden en voer wordt gezorgd. 
En meedoen kost helemaal niets. Bekijk de foto’s van vorige jaar nog eens op onze site. 
 
Zaterdag 21 september 2019 – Jeugdwedstrijd om de Black & Whitetrofee. 
Wij verzamen aan de Herengracht (hoek Papelaan) aan de waterkant om 13.45 uur en vissen van 14.00 uur 
tot 15.30 uur. Heb je geen eigen hengel dan kun je er een van ons lenen. Voor maden en voer wordt gezorgd. 
Meedoen kost helemaal niets, dus neem je vrienden en vriendinnen mee naar de waterkant. 
Wie wint dit jaar de wisselbeker? 
 
Woensdag 2 oktober 2019 - Snoekcursus met kunstaas 
Op woensdag 2 oktober wordt er een cursus snoekvissen georganiseerd in ons 
clubhuis aan de haven. Deelname voor jeugd van 10 tot 17 jaar en deze cursus is in 
de avond van 15.30 uur tot 17.30 uur. 
Wat krijgen jullie allemaal deze avond. Theorie hengel optuigen, onderhandse worp, 
bovenhandse worp, aaspresentatie, enz. De cursus gaat alleen door met voldoende deelname. Schrijf je snel 
in, want vol is vol maximaal 10 kinderen.  
 
Zondag 6 oktober 2019 – Snoeken. 
Wij vissen dit jaar weer in Weesp op snoek. Wij verzamen bij de sloot hoek J.A. Fijnvandraatlaan / G.J. 
Sibillalaan om 9.30 uur en vissen van 10.00 uur tot 11.30 uur. Je mag ook met je eigen hengel vissen. Heb je 
zelf geen hengel, dan kun je er een lenen van de AWHB. Wij zorgen voor aas, onderlijnen en snoekdobbers. 
Vorig jaar was er een grote opkomst en er waren diverse aanbeten geweest en twee snoeken gevangen.  
 
Aanmelden 
Voor meer informatie of aanmelden, kun je terecht op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.  
 

Met vriendelijke visgroet, 
 

Chris Trok  
(Jeugdafdeling A.W.H.B) 

V O L G  J E  O N S  A L  O P  A C E B O O K  ,  W I T T E R  O F   I N S T A G R A M  ?  
B E K I J K  O O K  O N Z E  W E B S I T E  O P  W W W . A W H B . N L   
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