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Beste meisjes, jongens, ouders en verzorgers, 
Afgelopen jaar zijn er veel kinderen die hebben meegedaan aan 
de diverse activiteiten die de AWHB heeft georganiseerd. In 
samenwerking met diverse basisscholen zijn er vislessen op 
school gegeven. Ook zijn er viscursussen gegeven in ons clubhuis 
in de haven. Naast de witviscursus is er ook een cursus snoeken 
gegeven. Tevens zijn er gedurende het seizoen diverse 
wedstrijden georganiseerd. Hier is met groot enthousiasme aan 
deelgenomen.  
Naast het bevorderen van het plezier in (sport)vissen is het 
belangrijk dat de jeugd “verantwoord vissen” wordt bijgebracht. 
Goed voor de vis en haar leefomgeving, en goed voor de sport.  
Vissen is de leukste buitenactiviteit. Frisse lucht, vitamine D, 
genieten van de natuur zonder de hedendaagse digitale afleidingen. Wie heeft het niet gedaan (ooit)? 
Wist u dat Sportvisserij Nederland de op één na grootste overkoepelende sportorganisatie is van Nederland? 
 
Vanaf 2020 zullen de activiteiten voor de jeugd binnen de AWHB gecoördineerd worden door Sae-Hong 
Terlouw. Hij wordt nog op de achtergrond terzijde gestaan door Chris Trok die jullie in de afgelopen jaren wel 
hebben ontmoet. Chris doet vanwege zijn gezondheid een stapje terug, maar zal nog geregeld aan de 
waterkant te vinden zijn bij activiteiten. 
 

Wij hebben jullie hulp nodig!!! 
Omdat “Streetfishing” een nieuwe trend onder de jeugd is, zijn wij voornemens komend jaar een activiteit te 
ontplooien op dat vlak. De spullen die daarvoor nodig zijn worden aangeschaft. Hebben jullie ideeën of 
wensen? Stuur een mail naar onderstaand mailadres en wie weet gaan wij dat uitvoeren. 
 
 

In 2020 zijn de volgende jeugdactiviteiten gepland: 
 

Woensdag 25 maart (theorie) en 1 april (praktijk) 2020 - Viscursus 
Op woensdag middag 25 maart (theorie) en woensdag middag 01 april (praktijk) geven wij een basiscursus 
witvissen (met vaste hengel). De cursus start om 14.30 en duurt tot 16.30 voor beide middagen. De cursus 
wordt gehouden in ons clubhuis aan de haven. Deze kunt u vinden aan het einde van de Nieuwstad. De cursus 
is geschikt voor kinderen van 7 tot 13 jaar. Deze middag komt o.a. biologie van het viswater, visherkenning en 
onthaken aan bod. Op 1 april a.s. als het weer het toelaat, gaan wij vissen in de Oudegracht nabij de 
Kippenbrug, daar werden vorig jaar veel vissen gevangen. 
Voor cursusmateriaal, hengels, aas etc. wordt gezorgd door de vereniging. Deelname is geheel kosteloos. 
Wij vinden het wel fijn om van tevoren te horen wie er deelneemt aan de cursus. 
 

Zaterdag 4 april 2020 - Ouder-kind koppelwedstrijd 
Wij hopen veel koppels te mogen ontmoeten op deze toffe dag. Wat is er leuker dan even een paar uur vissen 
met uw kind, kleinkind, buurmeisje, neefje, etc? 
Dus ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, buren, doe deze dag mee! Even lekker met je kind of kleinkind vissen 
en de aandacht voor elkaar en vooral met elkaar. 
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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, nabij de Slijkstraatbrug. 
We verzamelen om 13.30 uur en vissen van 14.00 uur tot 15.30 uur. Welk koppel wordt nummer 1? 
Meedoen kost niets, en alle combinaties volwassene en kind zijn mogelijk, als het maar een koppel is. 
 

Zaterdag 30 mei 2020 – Jeugdwedstrijd Nationale Hengelsportdag 
Wij vissen deze dag aan de Herengracht (hoek Papelaan) in Smal Weesp (waar voorheen waar Dobey 
gevestigd was). We verzamelen om 13.30 uur en vissen van 14.00 uur 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. Meedoen kost helemaal niets. Wij hopen weer op een grote opkomst. Het is vandaag Nationale 
Hengelsportdag. Een leukere buitenactiviteit is nauwelijks denkbaar. 

 
Zaterdag 27 juni 2020 - JeugdVISdag (datum is onder voorbehoud) 
In samenwerking met de verenigingen van Amsterdam, Zaandam, Hilversum en de AWHB wordt er een 
JeugdVISdag georganiseerd. In de afgelopen jaren vond deze plaats in Hilversum (Kerkelanden), Amsterdam 
(aan de Amstel) en in Zaandam. Komt jaar wordt hij weer gehouden in Hilversum. De exacte locatie en tijd 
volgen nog.  
Gedurende de hele dag worden er diverse clinics gegeven waaronder: karpervissen, snoekvissen van uit de 
boot, feedervissen, vaste stok, dropshotten met kunstaas en nog veel meer.  
Jullie hoeven geen hengels en aas mee te nemen, daar wordt voor gezorgd deze dag. 
Ook voor eten en drinken wordt gezorgd. Vorig jaar waren er ca. 85 kinderen aanwezig en er werd van alles 
gevangen waaronder snoek en snoekbaars. Het was ook mooi weer (een beetje tè misschien). 
Specifieke informatie wordt ruim van tevoren verstuurd hierover. Maar je kunt je altijd al opgeven hiervoor. 
Even voor de ouders: er zijn deze dag ruim voldoende vrijwilligers aanwezig, zodat de veiligheid van de 
kinderen boven aan staat. 
Vorig jaar zijn er vijf kinderen uit Weesp mee geweest. De broers Post hebben daar mooie en grote vissen 
gevangen. 
 

Zaterdag 29 augustus 2020 - Jeugdwedstrijd Sluis- en Bruggenfeest 
De klassieker van onze activiteiten. We verzamelen om 9.30 uur op het Achterom achter de viskar op de 
Slijkstraatbrug en we vissen van 10.00 uur tot 11.30 uur. We rekenen dit jaar het aantal gevangen vis, 
vanwege de grote toeloop. Wie wint dit jaar de beker weer van deze dag? En uiteraard heeft iedereen een 
prijsje.  
Heb je geen eigen hengel, dan kun je er een lenen van de 
vereniging. Voor maden en voer wordt ook gezorgd, neem hooguit 
zelf een emmer mee om tijdelijk je gevangen vis in te bewaren tot 
hij genoteerd is. 
En meedoen kost weer helemaal niets. Bekijk de foto’s van vorig 
jaar nog eens op onze site. Als het weer hetzelfde is als vorig jaar, 
wordt het een groot succes. Nog nooit heb ik zo veel enthousiaste 
ouders bij elkaar gezien. Kinderen zijn altijd enthousiast! 
 

Zaterdag 19 september 2020 - Jeugdwedstrijd om de Black & White trofee 
Wij vissen deze dag aan de Herengracht (hoek Papelaan) in Smal Weesp (waar voorheen waar Dobey 
gevestigd was). Wij verzamen om 13.30 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? 
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Snoekviscursus 30 september 2020 (theorie) 
Op woensdag 2 november wordt er een cursus snoekvissen georganiseerd in ons 
clubhuis aan de haven. Deelname is bedoeld voor jeugd van 10 tot 17 jaar.  
Wat leren jullie allemaal deze cursus: Theorie over hengel optuigen, onderhandse 
worp, bovenhandse worp, 
Aaspresentatie e.d. De praktijk willen we tijdens de snoekwedstrijd van 4 oktober 
doen.  
De cursus gaat alleen door met voldoende deelname, dus schrijf je snel in want vol 
is vol maximaal 10 personen. 
 

Zondag 4 oktober 2020 - Snoeken 
Wij verzamen bij het grasveld aan de J.A. Fijnvandraatlaan (nabij de Dotingalaan) om 9.30 uur en vissen van 
10.00 uur tot 11.30 uur. Je mag ook met je eigen hengel vissen als deze geschikt is voor het snoeken. 
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 zijn diverse aanbeten geweest en ook twee snoeken 
gevangen. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via ons e-mailadres.  
  

Tot slot  
Wij willen onze dank uitspreken aan iedereen die bijgedragen heeft in het afgelopen jaar aan het mogelijk 
maken van de diverse jeugdactiviteiten en we hopen ook dit jaar weer op hun steun te mogen rekenen: 
Hengelsport Het Gooi in Naarden, Dierenwinkel Black & 
White in Weesp, Nelis IJssalon in Weesp, Sluis en 
Brugcomité en de Rabobank Weesp. 
Speciale dank gaat uit naar onze bevlogen vrijwilligers die 
door weer en wind altijd wéér klaar staan om de jeugd te 
begeleiden.  
Wilt u ook vrijwilliger worden? Neem contact op met 
A.W.H.B. voor de mogelijkheden. U bent van harte 
welkom. 
 
 

Aanmelden 
Opgeven voor de activiteiten kan via het e-mailadres jeugd@awhb.nl . 
Ook kunt u hier al uw vragen kwijt omtrent het jeugdvissen.  
 
Met vriendelijke visgroet, 
 
Sae Terlouw  
(Jeugdafdeling A.W.H.B) 
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