
Wil je graag gaan vissen en weet je niet goed hoe dat gaat, dan kun je je aanmelden voor deze 
vislessen. Er wordt begonnen met een theorie-avond in wijkcentrum de Drieschaar, waar wordt verteld 
wat voor soorten vis er zijn, waar ze van leven en op welke manier ze het best zijn te vangen.  
Ook wordt uitgelegd welk aas en lokaas je kunt gebruiken en hoe je een vis, als je die hebt gevangen 
moet behandelen.  
Na de theorieavond in “De Drieschaar” gaan we nog drie keer vissen in de vijver in de wijk  
Dieren noord/oost bij de Iepenhof. De viscursus is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 14 jaar.. 
Als je geen hengel hebt hoef je er nog niet direct één te kopen, want de jeugdcommissie van  
“ De Rietvoorn” zorgt voor hengels. Ook is er voor iedereen aas en lokaas aanwezig. 
De vislessen worden gehouden op dinsdagavond van half zeven tot acht uur. op:  

21 april Theorieavond De Drieschaar, Meidoornlaan 198  
28 april Vissen in de vijver Dieren noord/oost bij de Iepenhof  
19 mei Vissen in de vijver Dieren noord/oost bij de Iepenhof  
26 mei Vissen in de vijver Dieren noord/oost bij de Iepenhof 
Je kunt je opgeven tot en met 18 april bij: 
 Discus “Tropica”, Spankerenseweg 2, Dieren 
of per e-mail bij Marcel v.d. Burg: sec.derietvoorn@hotmail.com  

Bij opgave je naam, adres, leeftijd telefoonnummer en e-mail adres vermelden.  
Tijdens het vissen willen we af en toe foto’s maken voor onze website. We vragen je 
ouders daar mee in te stemmen en dit op het opgave-formulier of per mail kenbaar te 
maken. Als je vragen hebt over de cursus kun je contact opnemen met iemand van 
de jeugdcommissie. Kijk hiervoor op onze website: 
https://derietvoorndieren.mijnhengelsportvereniging.nl  
 
Wil je later nog vaker zelf gaan vissen, dan kun je op onze website een gratis 
vergunning aanvragen voor de vijver Dieren noord/oost.

✂————————————————————————————————————
opgaveformulier jeugdvissen 2020:

Naam: _____________________________________leeftijd:__________jaar 

adres: _____________________________________  

postcode _________________________ woonplaats:_________________________________  

tel. nummer: _________________________E-mail adres_________________________________  

Ik breng zelf wel/ niet een hengel mee* doorhalen wat niet van toepassing is

Toestemming ouders: 
Ik geef toestemming voor deelname van mijn zoon/ dochter aan de vislessen en heb geen bezwaar 

tegen het plaatsen van afbeeldingen op de website van “De Rietvoorn”. 

 

Naam: _____________________________Handtekening:_________________________________

Gratis vislessen voor de jeugd
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