
School vislessen op de Obs `t Ravelijn te Woudrichem 

Op donderdag 11 mei en vrijdag 19 juni heeft Henk Nederveen vislessen gegeven op de Obs 

`t Ravelijn te Woudrichem bij de leraars Marco van Krugten groep 7 op 11 mei en Sander 

van Dongen groep 8 op 19 juni en het ging om 2 keer 27 leerlingen van deze 2 groepen  

Er waren ook nog 4 vrijwilligers aanwezig ik had Henk Hooijmaijers mee genomen  en er 

waren 3 leden van Hsv Groot Woudrichem aanwezig.                                                                                

De les begon om 10.30 uur en zou duren tot 12.oo uur, daar kregen de leerlinge een Power 

Point presentatie te zie over hoeveel soorten zoetwater vissen er ongeveer zijn, hoe een 

huis van een vis uitziet, de bekstanden van de vissen, waterplanten en hoe een vis er 

uitziet, en het opzoeken van 3 vis soorten die ze te zien kregen. 

Daar kwamen nogal wat vragen van de leerlingen in deze 2 lessen en dat is dan weer leuk als 

ze daar interesse in hebben in het vissen. 

Daarna kwamen de onthakings plankjes op de tafels zodat de leerlingen konden oefenen 

hoe men een vis kan onthaken en dat ging bij het èèn makkelijker dan bij het ander maar 

door veel oefenen kwam het allemaal toch in orde. 

De leerlingen hadden toch het nodige mee op gestoken van deze 2 lessen. 

Na de middag pauze gingen de leerlingen naar de waterkant, er werd gevist bij de kastelen 

bij de postweide, dit was maar 5 minuten lopen van de school. 

Toen de leerlingen kwamen lagen de hengels klaar voor de leerlingen en werden ze in 

groepen verdeeld, waarna ze konden gaan vissen tot 14.45 uur 

De vangst van donderdag 11 mei was niet zo geweldig er werden plus minus 15 vissen 

gevangen, deze bestond uit voornamelijk uit Blankvoorntjes en Ruisvoorntjes. 

De vangst van vrijdag 19 juni was wel wat beter als die van 11 mei nu werden zo`n 35 vissen 

gevangen en die bestonden hoofdzakelijk uit Blankvoorntjes, Ruisvoorntjes en Baarzen, er 

zaten wel een paar mooie Ruisvoorn bij die ze vingen. 

De leerlingen hadden het goed naar hun zin gehad deze 2 dagen, naar iedere les werd er 

een groeps foto gemaakt van de leerlingen en hun leraar. 

De leraars hopen dat dit het komend jaar weer herhaald kan worden, ze vonden deze dagen 

wel geslaagd en de leerlingen vonden het ook geweldig deze visles op school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
De groep van leraar Marco van Krugten  van de Obs `t Ravelijn te Woudrichem 11-5-2017 

  
Viswater bij de kastelen – Postweide te Woudrichem 11 mei 2017. 

 

 

 



 
De groep van leraar Sander van Dongen van de Obs `t Ravelijn te Woudrichem  19-6-1017 

 
Deze mooie Ruisvoorn werden er ook gevangen bij viswater bij de kastelen - postweide 

 


