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Strandweg 15 Ter Heijde aan zee 

Zeevissen met kinderen van de 
basisschool De Zeester uit Monster 

Een paar maanden geleden kregen we als vereniging het verzoek om met wat vissers een groep kinderen, 
die hier interesse in hadden, het een en ander uit te leggen over het vissen op het strand. 
Ik heb dit tijdens een vergadering in de groep gegooid en er waren wel wat mensen die dit leuk vonden. 
Een van onze leden Arno Arkestein zelf schoolmeester op een lagere school wilde wel de leiding nemen in 
dit geheel en heeft de afspraken gemaakt met De Zeester. 
Het plan was om 1 middag in de klas uitleg te geven door een paar man die wat hengels, aas en een poster 
mee zouden nemen en hier de vragen van de kinderen zouden gaan beantwoorden. 
Zo gezegd, zo gedaan en wij, Arno Arkestein, Paul van Boheemen, Joop van de Velde en ik, naar school om 
met een groep kinderen, 11 jongens en 3 meisjes, de beginselen van het strandvissen door te nemen. 
Leon van Hengelsport Westland had verschillende soorten aas ter beschikking gesteld en die gingen in 
bakjes door de klas wat een aantal kinderen nogal eng en vies vonden, maar van lieverlee waren er zelfs 
een paar bij die een pier, zager of mesheft in hun handen durfde te nemen. 
Allerlei vragen van hebben deze beesten geen pijn en ook uiteraard de vraag of vissen geen pijn hadden 
wanneer ze in een haak hadden gebeten. 
Uiteindelijk iedereen gerust gesteld en afgesproken om de vrijdag daarna met z’n allen naar het strand te 
gaan om te proberen een visje te vangen . 
 
 
 

 
Hier is Paul bezig met een bakje met pieren. 
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Jan ook aan het uitleggen, met op de achtergrond een prachtige foto van het strand. 

 
Zoals afgesproken de tweede dag naar het strand en om zoveel mogelijk aandacht aan de kinderen te 
geven hadden we nog wat mensen bereid gevonden om ook met wat hengels naar het strand te komen. 
Dus buiten de eerste vier van dag 1 nu ook Han van de Lek, Ed van de  Vegt en Koos van de Stap er bij en 
we stonden dus met 7 man te wachten, hengels opgetuigd, al aas er aan gedaan wat weer kosteloos door 
Hengelsport Westland was geschonken, om wanneer de kinderen het strand opkwamen ze gelijk konden 
draaien en er misschien al een visje aan zou zitten. 
Bij Han lukte dit, die pakte een mooie bot en Paul had de mazzel om een zeebaarsje door een van de 
kinderen er uit te laten draaien dus kinderen door het dolle heen. 
Verder was het erg rustig met de vissen. Paul pakte nog een botje en ook Ed ving er nog een. 
Helaas moesten de kinderen na een uur al weer richting school, maar we hebben nog een vrijdag en dan 
gaan we het nog eens over doen.  
Ook de laatste vrijdag was weer erg leuk er werden weer een paar visjes gevangen en als afsluiting had 
Joop voor ieder kind nog een pakketje samengesteld wat erg op prijs werd gesteld.  
Al met al 3 middagen met een leuke groep kinderen die het allemaal hebben volgehouden om met ons het 
zeevissen te beleven. 
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Hier onder wat foto’s van de kinderen met een vis voor sommige een hele overwinning om zo’n enge vis 
vast te houden maar super gedaan hoor !! 
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