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Beste jeugdvissers en ouders, 
 
Hoe maak je als hengelsportvereniging een planning wanneer corona en de daarbij geldende 
maatregelen nog ons leven en onze vrije tijd bepaalt. Dat valt niet mee.  
Normaliter hadden we rond deze tijd onze jeugdcursus witvissen gehouden en stonden we vlak voor 
onze eerste activiteit, de ouder-kindkoppelwedstrijd. 
Helaas kunnen we dit alles nog niet opstarten en daarom is “het Tuigje” anders van opzet dan anders. 
 

Zodra het kan… 
Wanneer de coronamaatregelen versoepelen en wij de kans zien met onze vrijwilligers activiteiten op 
te starten voor dit visseizoen, laten we dit in een volgend Tuigje aan jullie weten. 
Daarbij denken wij aan een jeugdcursus, maar vooral ook de activiteiten aan de waterkant, zoals de 
jeugdwedstrijden en het snoeken. De volgende data staan onder voorbehoud in de planning: 

• 29 mei 2021:  Nationale Hengelsportdag – jeugdwedstrijd 

• 26 juni 2021:  JeugdVISdag 

• 28 augustus 2021: Jeugdwedstrijd 

• 18 september 2021: Jeugdwedstrijd 

• 30 september 2021: Jeugdcursus snoeken 

• 3 oktober 2021: Jeugdsnoeken 
 

Ga lekker vissen ! 
Om te vissen hoef je natuurlijk niet op de activiteiten van de AWHB te 
wachten, zodra we ze gaan organiseren, horen jullie dat en hopen we 
jullie uiteraard weer te zien. 
Voor nu hebben we vooral nog wat handige tips voor jullie. 
 

De juiste papieren 
Als je wilt vissen moet je wel in het bezit zijn van een vergunning. Welke mogelijkheden zijn er? 

• Gratis AWHB Jeugdvergunning:   
Kinderen t/m 13 jaar die met 1 gewone hengel willen vissen op witvis in de wateren van de 
AWHB in Weesp, kunnen via de website de gratis Online Jeugdvergunning downloaden. 
https://awhb.mijnhengelsportvereniging.nl/vispas-kopen/gratis-jeugdvergunning.html  

• JeugdVISpas: 
Dit is eigenlijk de gewone VISpas, maar dan voor kinderen t/m 13 jaar. Hiermee kan met 2 
hengels en alle toegestane aassoorten worden gevist. (€ 12,00 + €5,00 administratiekosten) 
https://awhb.mijnhengelsportvereniging.nl/vispas-kopen/vispas-online-bestellen/vispas-
online-bestellen.html  

 

Zorg goed voor de vis en de omgeving 
Als je vist, heb je ook de verantwoordelijkheid om goed met de vis en de omgeving om te gaan. 

• Zorg dat je geen rommel achterlaat op je visstek. 

• Vis niet met gewichtjes van lood, maar zoek naar loodvrije producten of loodvervanger. 

• Als je een vis gevangen hebt, ga er dan voorzichtig mee om en zet hem altijd weer z.s.m. terug 
in het water. 
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Vragen en aanmelden 
Heb je vragen over de activiteiten of heb je vragen over het vissen, stel ze gerust via jeugd@awhb.nl. 
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