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SPRAAKWATER
In Spraakwater spreekt iemand – van BN’ers tot politici en van sportvissers
tot wetenschappers – zich uit over thema's rond vis en sportvisserij.
DEZE MAAND DINUS HERREWIJNEN: docent en initiatiefnemer van de
Sportvisacademie Gorinchem.
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Vijf jaar geleden ging naar Zweeds model in Alkmaar de eerste Nederlandse
Sportvisacademie van start. Later volgden Zwolle en Gorinchem. Hoe staat deze MBOopleiding er nu voor? En waar zijn de eerste gediplomeerden zoal terechtgekomen? “Wie
van zijn passie voor de hengelsport zijn professie wil maken, volgt een opleiding aan de
Sportvisacademie”, zegt Dinus Herrewijnen, initiatiefnemer en docent in Gorinchem.

M

et een jaaromzet van
dik 700 miljoen euro en
een slordige twee miljoen sportvissers is de Nederlandse
hengelsport een economische factor
van betekenis. Steeds meer mannen
en vrouwen werken in viswater- en
sportvisserij gerelateerde beroepsgroepen. “Tot vijf jaar terug bestond
er echter geen specifieke opleiding
voor jongeren die van hun sportvispassie hun beroep willen maken”,
zegt Dinus Herrewijnen. “Terwijl
visfanaten in het Zweedse onderwijssysteem al lang en breed onderdak hadden gevonden op de
voorloper en evenknie van onze
Sportvisacademie. Daar zijn de

opleidingen vooral gericht op toerisme en recreatie: hele volksstammen boeken vistrips naar Zweden.”

GORINCHEM EN ZWOLLE
Ook in ons waterrijke land was het
logisch dat een professioneel orgaan scholieren de kans zou geven
van hun passie hun beroep te maken. Sportvisserij Nederland steunde
dit idee direct. Sinds 2010 zijn er dan
ook Sportvisacademies opgericht bij
bestaande MBO-instellingen. Eerst
in Alkmaar, later ook in Zwolle en
Gorinchem. Dinus Herrewijnen was
met een collega de geestelijk vader van de opleiding in Gorinchem.
Zo stelde hij het curriculum voor de

OPEN DAGEN SPORTVISACADEMIE
Sportvisacademie Gorinchem is onderdeel van de Sportvisacademie Nederland,
een samenwerkingsverband tussen het Wellantcollege in Gorinchem en AOC
De Groene Welle in Zwolle. De eerstvolgende open dag van de Sportvisacademie in Gorinchem is op 29 januari van 14.00 tot 19.00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.sportvisacademie-gorinchem.nl of op www.groenewelle.nl.
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driejarige MBO-opleiding samen
en geeft hij er bovendien al enkele
jaren les. Herrewijnen: “De jongens
gaan drie dagen naar school en
lopen twee dagen per week stage.
Schooldagen zijn sportvisgerelateerd. Zo behandelen we uiteenlopende visserijen en vistechnieken
– ook in de praktijk. Verder staan
naast de verplichte vakken Nederlands, Engels, Duits, rekenen en
burgerschap ook biologie, ecologie,
visstandbeheer, vismigratie en viskweek op het lesrooster.”

Dinus Herrewijnen, docent aan de Sportvisacademie Gorinchem, met een van zijn studenten.

‘AFGESTUDEERDEN HEBBEN
VOLOP KANS OP
EEN MOOIE JOB’
zoals de World Predator Classic en
de World Carp Classic. “Daar lopen
ze mee als marshall om onder meer
de wedstrijdregels te controleren.” Er
zijn ook warme relaties met Sportvisserij Nederland, dat een erkend
stagebedrijf is.

op een mooie job.” Bijvoorbeeld bij
sportvisserijorganisaties, hengelsportzaken, waterschappen, waterrecreatiebedrijven, campings,
forellenvijvers, evenementen-, en
onderzoeksbureaus, viskweekcentra, visgidsbedrijven, hoveniers, reisbureaus voor visreizen en hengelsportmedia. “Ook zijn er jongens die
doorstromen naar het HBO. Die volgen dan wel een zwaardere module, met scheikunde. Zo studeert een
van onze oud-leerlingen nu Aquatische Ecotechnologie in Vlissingen.”

VARIATIE IN STAGES

PERSPECTIEF OP WERK

SPORTVISTOERISME

Ook de stages die de studenten van
de Sportvisacademie lopen, zijn divers van aard. Herrewijnen: “Tot in
het buitenland toe hebben we stagiairs aan het werk. Zo werken we
samen met de Zweedse Sportvisacademie en zijn er stagiairs afgereisd naar Spanje (Ebro, meerval) en
Ierland (haaienvisserij).” De MBOstudenten worden met enige regelmaat ook ingevlogen bij pretentieuze, internationale viswedstrijden

Jaarlijks halen zo’n vijftien tot twintig studenten in Gorinchem hun diploma. Die vinden aardig hun weg
op de arbeidsmarkt. “Wie zijn diploma haalt, kan veel kanten op. Water is op dit moment een hot topic”,
verklaart Herrewijnen het goede
beroepsperspectief voor afgestudeerden. “Brussel, Den Haag en waterschappen investeren volop in waterkwaliteit en vismigratie, dus is er
voor gediplomeerden genoeg kans

Ondanks de fraaie vooruitzichten
en eerste succesvoorbeelden van afgestudeerden, vindt Herrewijnen
het zeker nog geen tijd om tevreden
achterover te leunen. Liever kijkt hij
naar de toekomst. “Er zijn vooralsnog maar weinig jongens die echt
met een hengel in de hand hun
brood verdienen. Dat heeft vooral te
maken met het feit dat Nederland
relatief klein is. In het buitenland
verdienen tal van visgidsen al wel

BREDE OPLEIDING
De Sportvisacademie leidt als MBO-opleiding in drie
of vier jaar op voor beroepen die direct of indirect te
maken hebben met de sportvisserij. Naast aandacht
voor de hengelsport is er ook oog voor natuur- en
waterbeheer. De opleiding bevat tal van stages
en praktijkonderzoeken bij erkende leerbedrijven.
Toelatingseisen voor niveau 3 zijn: VMBO-kader of
een afgeronde MBO-opleiding niveau 2. Voor niveau 4
zijn de toelatingseisen: VMBO GL, TL of een afgeronde
MBO-opleiding niveau 3. Met een opleiding op niveau
4 kunnen scholieren doorstromen naar het HBO.

direct hun brood aan de sportvisserij. Onze toekomstvisie is dat we
studenten ook naar het buitenland
gaan parachuteren. Zo’n buitenlandavontuur spreekt ze enorm aan,
want de studenten zijn doorgaans
erg ondernemend ingesteld. In heel
Europa is op het gebied van sportvistoerisme het nodige te beleven.
En op termijn komt deze sector zeker ook in ons eigen land tot bloei.
De rek is er nog lang niet uit”, eindigt de docent enthousiast.
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