
Visles op vier verschillende basisscholen, 

Ook heeft Henk Nederveen nog 4 verschillende basisscholen visles gegeven. 

8 juni werd er visles gegeven op CBS De Hoeksteen in Wijk en Aalburg, daar ging het om 

groep 6 met 25 leerlingen. 

9 juni op Bos De Springplank in `sGravenmoer, hier ging het om groep 7-8 met 24 

leerlingen. 

23 juni op De Zonneberg in Kruisland, hier ging het om groep 8 met 28 leerlingen. 

En op vrijdag 30 juni was het op de CBS De Wegwijzer in `sGravenmoer, hier ging het 

om groep 7 – 8 met 27 leerlingen. 

De lessen begonnen allemaal met een Power Point presentatie over hoe de vissen leven in 

het water, hoe een huis van een vis er uitziet, verschillende bekstanden van de vissen, 

waterplanten waar deze voor dienen voor de vissen, ook moesten de leerlingen de 3 

vissoorten op zoeken wat het voor vissen waren met de zoekkaart. 

Dit werd op alle 4 de scholen zo gedaan, alleen op de Zonnenberg in Kruisland hadden de 

vrijwilliger van HSV Kruisweel visjes en waterdiertjes gevangen voor de leerlingen zodat 

ze deze met een zoekkaart konden op zoeken wat het voor een visje of waterdiertje 

waren, daarna ging Johan van Loon nog wat vertellen over het zeevissen en hij had ook 

nog wat materiaal mee genomen voor het zeevissen. 

Na de middag pauze gingen de leerlingen vissen, de leerlingen van de CBS De Hoeksteen 

in Wijk en Aalburg hoefde alleen de weg maar over te stekken om bij het viswater te 

komen, daar waren 4 vrijwilligers van HSV Bergse maas uit Genderen aanwezig en ik zelf 

had ook nog 2 vrijwilligers mee genomen. 

De vangst viel niet tegen er werden in totaal 37 vissen gevangen door de 25 leerlingen. 

Na afloop werd er een groeps foto gemaakt van de leerlingen van de CBS De Hoeksteen. 

Na afloop werden de Vismeester en de vrijwilliger bedankt door de leerlingen. 

9 juni viste de leerlingen van Obs De Springplank aan de Donge, daar waren 6 

vrijwilligers bij, de leerlingen wisten 19 vissen te vangen en dat viel ook niet tegen. 

Toen de groeps foto gemaakt was werden de Vismeester en de  vrijwilligers bedankt 

door de leraar en de leerlingen van Obs De Springplank. 

De leerlingen van De Zonneberg gingen naar een vijver in Oud Gastel en dat was ook niet 

voor niets er werden daar door de 28 leerlingen 101 vissen gevangen dat was wel een 

unicum zoveel vissen en daar waren ook mooie Ruisvoorns bij. 

Na de groeps foto bedankte leraar Robin de Vismeester en de vrijwilligers voor de 

mooie dag dat de leerlingen gehad hebben. 

Op 30 juni gingen de leerlingen van de CBS De Wegwijzer vissen in de Dongen daar 

waren ook weer 6 vrijwilligers aanwezig, alleen de vangst viel heel erg tegen er werden 

in totaal maar 6 visjes gevangen en dat is triest. 

Na de groeps foto bedankte leraar Tim Verharen en de leerlingen de Vismeester en de 

vrijwilligers voor deze mooie dag en hij hoopt dat dit volgend jaar weer te herhalen. 



 
8 juni 2017. Het viswater tegen over de Cbs De Hoeksteen in Wijk en Aalburg. 

 
8 juni 2017. De leerlingen van de Cbs De Hoeksteen uit Wijk en Aalburg. 

 

 

 



 
9 juni 2017. De leerlingen van de Obs De Springplank uit `sGravenmoer. 

 
23 juni 2017.De vijver in Oud Gastel waar werd gevist De Zonneberg uit Kruisland. 

 

 

 

 



 

 
23 juni 2017 leerlingen van De Zonneberg uit Kruisland.    

 
30 juni 2017 leerlingen van de Cbs De Wegwijzer uit `sGravenmoer. 

  


