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• Verenigd sta je sterk

VAN PUPIL TOT MENTOR, DE CIRKEL ROND
Martijn Dekkers maakte onlangs een bijzondere
cirkel rond. Van deelnemer aan de jeugddag van
de plaatselijke hengelsportvereniging, werd hij
jeugdbegeleider en vismeester. In die laatste
hoedanigheid reikte hij laatst een visdiploma aan
zijn dochter uit aan dezelfde vijver waar hij ooit
leerde vissen. Hieronder zijn relaas.

“

Op 31 mei 1992 kon
ik eindelijk deelnemen aan mijn eerste
echte visdag. Hier had ik weken naar uitgekeken. Zo zeer
dat ik speciaal voor deze dag
zelfs een scheurkalender had
gemaakt. Dan kon ik precies
zien hoeveel dagen ik nog
moest wachten op de grote
dag. Deze jeugddag werd
georganiseerd door HSV ‘t
Goordonk te Baarle-Nassau
in samenwerking met de
toenmalige NVVS en OVB.
Het werd een geweldige dag!
We leerden tuigjes maken,
voeren, ingooien, onthaken;
noem maar op. Langs de vijver stonden emmers en bakken waarin we de gevangen
vissen even bewaarden, zodat
we ze op ons gemak nog eens
konden bekijken.”

de cursus vismeester zag ik
wel zitten, zodat ik me ook
hier voor inschreef. Beide
cursussen heb ik met succes
afgerond. Nu geef ik ieder
jaar meerdere vislessen en
elke keer geniet ik weer van
de kinderen die veel plezier
beleven aan het sportvissen.

Nadat de directeur van de
school waar mijn dochter op
zit van mijn vislessen hoorde,
nodigde hij mij uit om hier
eens wat te komen vertellen
over het sportvissen.”

CIRKEL ROND
“Van het een kwam het ander
en uiteindelijk kregen alle
klassen in groepen visles.
Dus leerden ze tuigjes maken, vis onthaken en werd
er in het middagdeel gevist
aan de vijver waar ook mijn
jeugddag plaatsvond. Uiteraard deed ik dit allemaal niet

alleen. Ondersteund door de
federatie en met hulp van
HSV ‘t Goordonk en vismeester Ton Marisael hebben
we er samen een mooie dag
van gemaakt. Het was dan
ook ontzettend leuk om 22
jaar na het behalen van mijn
eigen visdiploma, dit aan
mijn dochter Benthe te overhandigen. Hopelijk kan ik in
de komende jaren nog veel
diploma’s uitreiken.” Heb je
ook interesse om een cursus
jeugdbegeleiding of vismeester te volgen? Meld je dan aan
via www.hsvservice.nl.

Martijn Dekkers en zijn dochter
Benthe met hun visdiploma’s.

CURSUSSEN
“Een aantal jaren geleden
las ik in Hét Visblad dat je
een cursus jeugdbegeleiding
kon volgen. Hier wilde ik
absoluut aan deelnemen,
dus meldde ik me aan. Ook

WORKSHOP ‘BETER BESTUREN’
Speciaal voor de bestuursleden van verenigingen
heeft Sportvisserij Nederland een nieuw cursusen ondersteuningspakket ontwikkeld. Tijdens de
workshop ‘Beter besturen’ komt het besturen van een
hengelsportvereniging in de breedste zin aan bod.

E

en goed bestuur is de
motor van een goed
georganiseerde hengelsportvereniging. Om de kwaliteit van hengelsportbesturen
naar een hoger plan te tillen,
organiseert Sportvisserij Nederland dit najaar de workshop
‘Beter besturen’. Tijdens deze
eendaagse workshop wordt het
besturen van een vereniging in
de breedste zin behandeld. Dat

varieert van het benoemen van
de taken en verantwoordelijkheden van een bestuurder tot
het werven van jeugdleden en
nieuwe vrijwilligers.

DIRECT AAN DE SLAG
Voor hengelsportbestuurders
die na de workshop direct aan
de slag willen met het versterken van hun vereniging,
volgen vier praktijkavonden,

verspreid over een periode van
enkele maanden. Tijdens deze
avonden zullen de bestuurders
– ondersteund door medewerkers van de federaties en
Sportvisserij Nederland – in
hun eigen tempo werken aan
een beleids- en activiteitenplan
voor hun eigen hengelsportvereniging én aan de uitvoering
daarvan. Uiteraard bepaalt het
bestuur van een vereniging zélf
wat daar uiteindelijk in komt
te staan.

WANNEER
De cursus Beter Besturen is
bedoeld voor oude én nieuwe

bestuurders van hengelsportverenigingen, die met zo
weinig mogelijk inspanning
zoveel mogelijk resultaat willen halen voor hun vereniging.
De eendaagse workshop wordt
dit najaar op donderdag 16
oktober en vrijdag 14 november gehouden bij Sportvisserij
Nederland in Bilthoven. Neem
voor meer informatie contact
op met Bert Zoetemeyer:
zoetemeyer@sportvisserijnederland.nl of 030-6058400.
Kijk voor het volledige cursusprogramma van Sportvisserij
Nederland op
www.hsvservice.nl.
10/14 www.hetvisblad.nl

51

