HOE VIS JE?
Een handleiding voor de beren
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Voorwoord
Beste visenthousiastelingen

Bij deze worden jullie uitgenodigd voor het grootste en meest epische viskamp ooit.
Maar om mee te kunnen gaan, moeten jullie wel al weten, hoe je moet vissen.
Gelukkig hebben jullie meestervissers als leiding, die voor jullie een handleiding
hebben geschreven. In deze handleiding komen jullie onze persoonlijke tips & tricks te
weten en al enkele visoefeningen om thuis te doen. Lees dus maar verder zodat jullie
niet als een vis uit het water op kamp toekomen. Voor mochten jullie vreemd genoeg
nog steeds niet uitkijken nar kamp, dan hebben we een grote verrassingen voor jullie.
Want wij gaan dit jaar op ... tentenkamp!!!! Wat betekent dat we in een tent gaan
slapen en altijd buiten gaan eten. Gelukkig mogen we wel nog onze was en onze plas
binnen doen.

Kampinformatie
Waar?

Maasdijk 40, Wijk en Aalberg, Noord-Brabant, Nederland

Wanneer?

Van 1 juli tot 5 juli

Afspreken?

Kerkplein De Pinte om 8u voor te vertrekken, om 14u om op te
halen

Hoe inschrijven?

€60 euro overschrijven naar BE45 3770 8894 4589 (€20 als je
sociale tegemoetkoming hebt)
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Materiaallijst
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Voor het slapen:
Dik matje en warme slaapzak
Een kussen
Pyama
Een knuffelbeer
Voor te spelen:
Genoeg schoon ondergoed en kousen
Kleren passend bij de voorspelde weersomsandigheden die vuil mogen
worden
Scoutsuniform, vooral scoutsdas
Verkleedkleren in thema
Goede schoenen
Zonnecréme
Een klein rugzakje
Iets kleins om zich tussendoor mee bezig te houden
Zwemkleren
Al jullie energie en blijdschap
Voor het eten:
2 keukenhanddoeken
Een drinkbus
Een beker
Voor hygiëne:
Tandenborstel en tandenpasta
Zeep en shampoo
Handdoek en washandje
Verplichte medicatie + handleiding voor gebruik
Niet mee te nemen:
Snoep
Electronica
Geneut
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Tips & tricks
Bering: “Elke trotse visser heft ooit al eens een baars gevangen,
maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Baarsen vallen niet
voor wormen of krekels, maar wel voor een goed stukje vlees.
Natuurlijk een volledige biefstuk kopen voor één vis te vangen is
veel te duur, dus moet je als visser wel eens een opoffering doen.
Want om zo een mooie vis te vangen, is uw kleine teen verliezen
het volledig waard. Natuurlijk betekent dit ook dat je in uw leven
maar 10 baarsen kan vangen.”

Nitta: “Als wereldkampioene zalm vissen weet ik wel het één en
ander van zalmen vangen. Wist je dat je enkel zalm kunt vangen als
je op je kop en met je rug naar het water staat. Wetenschappers
weten nog steeds niet waarom dit werkt, maar ik heb wel een idee.
Zalmen zijn niet zo slim en als ze dan een visser zien die
ondersteboven en met de rug naar hun staat, denken ze dat ze niet
meer in het water zitten maar in de lucht. Dus springen ze uit het
water op het land en kan je ze gewoon oprapen.”

Koot: “Vissen heeft niets te maken met geduld hebben en lang
wachten, dat is iets wat slechte vissers zeggen. Als ik mijn hengel
in het water gooi, dan hangt er een vis aan in 3 seconden. Dat
komt omdat ik altijd een rare hoed draag tijdens het vissen, want
dan zien de vissen dat vanuit het water en denken ze: “Haha, die
man heeft toch wel een rare hoed aan. Ik ga hem gaan
uitlachen.” Dan komen ze boven water om mij uit te lachen en
BAM, ze hangen aan mijn hengel. Op die manier vang ik ook
enkel de vissen die pesten, terwijl dat de vriendelijk vissen verder
mogen zwemmen.”
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Spelletje
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