11.6. Cursus Viscoach
In Nederland vissen jaarlijks een half
miljoen kinderen jonger dan 14 jaar. Een
groot deel van deze kinderen zal lid moeten
zijn van een hengelsportvereniging om te
mogen vissen in viswater in de omgeving.

Thuiswerkprogramma
Viscoach word je niet in één dag. We verwachten
dan ook dat de cursisten zich vooraf op de
cursus voorbereiden. Om ervoor te zorgen dat
de cursisten zich optimaal kunnen voorbereiden
op
de
cursus,
hebben
we
een
thuiswerkprogramma bedacht.

Dat betekent dat hengelsportverenigingen in
principe bijna evenveel jeugdige leden als
volwassen leden (kunnen) hebben. Door
vissende kinderen goed te begeleiden, neem je
als hengelsportvereniging je maatschappelijke
verantwoordelijkheid en de zorg voor de vis, het
water en de natuur serieus.

Het materiaal dat je thuis gaat bestuderen
bestaat uit:






Tijdens de cursus Viscoach leer je een ‘Vissen
voor kids’ programma te organiseren. Dit
programma hebben wij speciaal ontwikkeld voor
kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar. Tijdens het
‘Vissen voor kids’ programma leren ze alles wat
ze moeten weten om ‘een goede visser’ te
worden. Het is de taak van een viscoach om
ervoor te zorgen dat dit op een leuke en
enthousiaste manier gebeurt.

cursusboekje Viscoach
online video’s Vissen voor kids
boekje ‘Leer vissen met de vaste hengel’
Jeugdpakket Zoetwatervissen
docentenhandleiding bij het Jeugdpakket

Wat leer je tijdens de cursus?
Tijdens de cursus Viscoach leer je met groepen
kinderen om te gaan, kinderen op hun gemak te
stellen en ze te interesseren en enthousiast te
maken voor de activiteiten die ze gaan
ondernemen. Daarnaast maak je kennis met
verschillende manieren om kinderen iets te
leren. Om dat op een goede manier te kunnen
doen moet je zelf natuurlijk beschikken over
voldoende basiskennis en basisvaardigheden.
Tenslotte kun je na deze cursus een leuk pakket
aan activiteiten bieden, waarbij kinderen al
doende leren vissen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Als je wilt deelnemen aan de cursus Viscoach,
moet je eerst een VOG aanvragen. Op de
Verenigingsservice van Sportvisserij Nederland
vind je nadere informatie hoe je een VOG moet
aanvragen.

De cursus biedt je als viscoach een basis voor:
1.
2.
3.
4.
5.

Pas wanneer je de VOG bij Sportvisserij
Nederland hebt ingeleverd kun je deelnemen
aan de cursus. Eventuele kosten worden
vergoed door Sportvisserij Nederland. Met het
online cursusmateriaal kun je je al wel vooraf
verdiepen in de cursus.

omgaan met kinderen
didactiek
kennis van vistechniek en de biologie van vis
en water
vaardigheden op het gebied van vistechniek
het organiseren van het ‘Vissen
voor
kids’ programma
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Als je nog vragen hebt over deze cursus, kun je
contact opnemen met onze sectie Educatie.
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Cursusavond

Praktijkervaring en netwerken

Gedurende
één
cursusavond
gaan
we
vervolgens actief aan de slag met de basiskennis
uit het thuiswerkprogramma. Doordat je je
‘huiswerk’ hebt gedaan kun je direct op niveau
deelnemen.

Om je bekwaamheid ook in de praktijk te testen
en onder begeleiding van ervaren deskundigen
‘aan te scherpen’, bestaat er de mogelijkheid om
op een grote hengelsportbeurs deel te nemen als
jeugdbegeleider
op
het
Jeugdplein
van
Sportvisserij Nederland.

Om je hierin te stimuleren zul je vooraf een
online toets maken, waarin je kunt laten zien dat
je over de nodige basiskennis beschikt.
Wanneer je de toets goed hebt gemaakt en een
geldige VOG hebt ingeleverd, krijg je na de
cursusavond het ‘Certificaat Viscoach’.
Hiermee beschik je aantoonbaar over de nodige
basiskennis en –vaardigheden om actief als
viscoach aan de slag te gaan.

Op dit Jeugdplein worden onderdelen van het
‘Vissen voor kids’ programma uitgevoerd,
waarbij je een groepje van vier of vijf kinderen
gaat begeleiden in het maken van een vistuigje.
Ervaren viscoaches en vismeesters (veelal oudcursisten) zullen je helpen en ondersteunen bij
de begeleiding van de kinderen.
Je kunt ook deelnemen aan één of meer
vislessen, die door heel Nederland worden
gegeven door bij Sportvisserij Nederland
opgeleide vismeesters.
Bovendien zijn dit ook momenten om ervaringen
op het gebied van jeugdactiviteiten uit te
wisselen met oud-cursisten en vismeesters.

Test vooraf zelf je basiskennis
Om je de mogelijkheid te bieden je basiskennis
vooraf te testen, hebben wij een pakket met
oefenvragen voor je samengesteld.

Als je nog vragen hebt over de cursus Viscoach,
kun je contact opnemen met onze sectie
Educatie. Inschrijven voor de cursus Viscoach
kan via de website van Sportvisserij Nederland
onder de Verenigingsservice, rubriek Jeugdwerk
 cursussen.

Door deze vragen te maken maak je in ieder
geval kennis met de meest belangrijke
onderdelen van het cursuspakket en kun je zelf
bepalen of je je voldoende hebt voorbereid op
de cursus.
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