
Voor het tweede jaar op rij schoolvissen op de Kbs Kievitsloop te Breda. 

Op maandag 15 en dinsdag 16 mei heeft Henk Nederveen visles gegeven op Kbs 

Kievitsloop te Breda aan groep 7 en 8 van deze school. 

Deze lessen waren aangevraagd door de leraar Ernst Breuer van groep 8. 

Ook was Henk Hooijmaijers en Wil Maas mee gegaan omdat de Baroniesche Hengelaars 

aan geen vrij williger kan komen terwijl het een vereniging is van zo`n 5.500 leden. 

De vislessen begonnen om 10.30 uur met een power point presentatie, dit was vernieuwd 

en wat ingekort vergeleken met vorig jaar. Maar het kwam toch zowat het zelf te neer. 

De leerlingen vroegen toch wel het eén en ander over de vissen, na de power point 

presentatie werden de tasjes met inhoud verdeeld aan de leerlingen waarna deze de 

visplaat moesten pakken om er achter te komen wat voor een vis er op het beeldscherm 

stond, ze moesten om ze beurt lezen en met ja of nee beantwoorden welke vis het zou 

zijn. 

Het waren afbeeldingen van een Riviergrondel een Bittervoorntje en een Kolblei. 

Toen dit klaar was kwamen de onthaakkings plankjes, de leerlingen konden dan kijken of 

het hun lukte om te onthaken, de meeste hadden dit toch snel onder controle. 

Na het onthaken kregen de leerlingen nog het eèn en het ander te zien wat er smiddag 

ging gebeuren en wat de mogelijkheden zijn bij een Hengelsport vereniging. 

En om 12.00 uur eindigde de les op school en de leerlingen hadden het nodige mee op 

gestoken van deze les. 

Middags om 13.30 uur kwamen de leerlingen naar de Asterplas, wij hadden door 

gekregen dat we met de leerlingen naar Waterweegbree moesten gaan maar daar stond 

helemaal geen water zo`n 20 cm meer niet en dat waren alleen stenen en draadalg 

In die twee dagen is er ook geen ene vis gevangen in de Asterplas dit is ook geen goed 

viswater voor de kinderen, als je de jeugd wil stimuleren dan moet er wel vis zitten 

Na afloop van het vissen werd er nog een groep foto gemaakt van de klas, wij werden 

door de leerlingen bedankt en ze hadden het heel goed naar hun zin gehad. 

De leraar hoopt dit volgend jaar weer te doen maar dan wel beter viswater, dit was nu 2 

jaar op rij dat het niks was, wij denken om naar de kinderboerderij de Parkhoeve in de 

Hoge Vught te gaan daar lig een beter water voor de kinderen . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
De visles van Maandag 15 mei 2017 van groep 7 van de Kbs Kievitsloop te Breda. 

 
De visles van dinsdag 16 met van groep 8 van de Kievitloop te Breda 


