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Mijn!
Over de visafslag en visveiling

Wat gebeurt er met de vis als het aan de wal wordt gebracht door de vissers? Wat gebeurt er in dat grote grijze gebouw 
wat een visafslag heet? Ontdek wat de vissorteerder en veilingmeester doen op de visafslag en hoe de vis uiteindelijk bij de 
visboer komt.

Lesschema

Introductie Bekijk met de klas het filmpje over de visafslag (en de 
hele visketen) Bespreek het filmpje klassikaal a.d.h.v. de 
sleutelvragen:
•  Wat is een schouwruimte? 
•  Waar dienen visbriefjes voor? 
•  Wat is een mijnzaal? 
•  Wat gebeurt er als de vis aan de wal wordt gezet? 
•  Wat is een vissorteerder en wat doet hij? Hoe wordt een 

vissorteerder ook wel genoemd?
•  Wat is een veilingmeester en wat doet hij? 
•  De visafslag is een intermediair tussen de visser en handel. 

Wat betekent dit? 
•  Ben je weleens in een visafslag geweest? Wat zie je daar? 

Filmpje – aan boord van de vissersboot
Filmpje – naar de visafslag
Filmpje – in de viswinkel

Verdieping introductie voor 
leerkracht

Doe meer kennis op over de visafslag en visveiling in Stellendam 
vandaag de dag.

https://unitedfishauctions.com/voorlichting/de-veiling 

https://www.meester-visser.nl
https://youtu.be/GU56oJoeYyk
https://youtu.be/EabRCwi85UE
https://youtu.be/iui8d-DADic
https://unitedfishauctions.com/voorlichting/de-veiling
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Erfgoed Bekijk met de klas een oud polygoon filmpje van de visafslag 
of laat ze oude filmpjes zoeken op het internet. Laat ze de 
zoektermen: ‘visafslag vroeger’ gebruiken.
•  Bespreek klassikaal of in groepjes de oude foto’s a.d.h.v. de 

sleutelvragen:
•  Hoe werd vroeger de vis gelost?
•  Hoe ziet de mijnzaal/visveiling er vroeger uit? Wat zijn de 

verschillen en overeenkomsten met nu?
•  Werd vroeger de vis ook via een veilingklok verkocht?
•  Waarom riep een visboer/koper vroeger ‘Mijn!’ ?

Polygoon filmpje ‘visafslag’
 
Oude foto’s visafslag

Verdieping erfgoed voor 
leerkracht

Doe meer kennis op over de visserijhistorie op  
Goeree-Overflakkee

https://www.goeree-overflakkee.nl/streekarchief/
tijdvak-1500-1600_45608/item/oprichting-visafslag-
middelharnis_39245.html 

Verwerking 1 Zoek de betekenis op van oude spreekwoorden en gezegden Werkblad spreekwoorden – opdrachten 
Werkblad spreekwoorden – antwoorden

Verwerking 2 Rekenen met een besommingsbrief van een visserijbedrijf.

Een besommingsbrief is een formulier die de schipper ontvangt 
nadat zijn vis verkocht is op de visveiling. Hierop staat de 
hoeveelheid vis, de kwaliteit, de prijs per kilo en de koper, ofwel 
de vishandelaar die de vis heeft gekocht. Onderaan de streep 
staat wat het visserijbedrijf heeft verdiend aan de visvangst.

Werkblad besommingsbrief – opdrachten 
Werkblad besommingsbrief – antwoorden 

Verwerking 3 (extra) Breng met de klas een bezoek in alle vroegte aan de visafslag in 
Stellendam. Alleen op vrijdagochtend vroeg mogelijk. 

Reserveren en tijd afspreken via VVV Goeree-Overflakkee met 
Mirna Bogert 
www.vvvgoeree-overflakkee.nl
0187 681789
info@vvvgoeree-overflakkee.nl

Verwerking 4 (extra) Benieuwd hoe veilingklok werkt en wil je zelf een visje 
‘afdrukken’ op de klok? Bekijk en speel met de demo.

Demo veilingklok van PEFA-veilingsysteem. Dit systeem draait ook 
op visafslagen.

https://www.meester-visser.nl
https://www.europeana.eu/portal/nl/record/2021601/media_653133.html
https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/results?coll=ngvn&maxperpage=36&page=1&query=visafslag
https://www.goeree-overflakkee.nl/streekarchief/tijdvak-1500-1600_45608/item/oprichting-visafslag-middelharnis_39245.html
https://www.goeree-overflakkee.nl/streekarchief/tijdvak-1500-1600_45608/item/oprichting-visafslag-middelharnis_39245.html
https://www.goeree-overflakkee.nl/streekarchief/tijdvak-1500-1600_45608/item/oprichting-visafslag-middelharnis_39245.html
http://meester-visser.nl/goeree-overflakkee/7-8-mijn/7-8-spreekwoorden-leerling.pdf
http://meester-visser.nl/goeree-overflakkee/7-8-mijn/7-8-spreekwoorden-antwoorden.pdf
http://meester-visser.nl/goeree-overflakkee/7-8-mijn/7-8-besommingsbrief-2.pdf
http://meester-visser.nl/goeree-overflakkee/7-8-mijn/7-8-besommingsbrief-antwoorden.pdf
http://www.vvvgoeree-overflakkee.nl
https://www.pefa.com/curious-pefa-auction-clock-check-our-demo/

