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Mijn!
Over de visafslag en de 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 

Verwerking 1 
Spreekwoorden en 
gezegden

Zoek de betekenis op van oude spreekwoorden en 
gezegden

Werkblad spreekwoorden – opdrachten 
Werkblad spreekwoorden – antwoorden

https://www.meester-visser.nl
https://youtu.be/GU56oJoeYyk
https://youtu.be/EabRCwi85UE
https://youtu.be/iui8d-DADic
https://unitedfishauctions.com/voorlichting/de-veiling
https://www.meester-visser.nl/wp-content/uploads/2019/04/GO7-8-spreekwoorden-leerling.pdf
https://www.meester-visser.nl/wp-content/uploads/2019/04/GO7-8-spreekwoorden-antwoorden.pdf
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Verwerking 2 
Rekenen

Rekenen met een besommingsbrief van een 
visserijbedrijf.

Een besommingsbrief is een formulier die de schipper/
eigenaar 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)
Speel een veiling na in de 
klas

Verdeel de klas in groepjes. Ieder groepje bestaat uit de 
bemanning van een vissersboot. Ze lossen de visvangst 
in de visafslag. De vissoorten worden ‘geschouwd’ in de 
schouwruimte. De leerkracht is veilingmeester. 

Laat de groepjes ofwel ‘aanbieders’ de visvangst 
presenteren ofwel ‘schouwen’ net zoals op de veiling. 
Maak vissen en sorteer ze in zelfgemaakte kisten 
(bijvoorbeeld schoenendozen met watten als ijs). 
Misschien nog met visbriefjes erop van wie de vangst is. 
Laat ze hierin creatief zijn.

De groepjes zijn om de beurt ‘kopers’ bij elkaar. Ze mogen 
zelf kiezen bij welke aanbieden ze de vis kopen. Laat ze 
argumenteren waarom. 

De veilingmeester keurt de vis van de ‘aanbieders’ en 
leidt de veiling. De ‘kopers’ bieden en proberen zo scherp 
mogelijk hun gewenste vis in te kopen.

Bekijk de demo veilingklok van PEFA-veilingsysteem. Dit systeem draait op 
de visafslagen.

Voorbeeld visbriefje vissersboot

Verwerking 4 (extra)
Excursie

Breng met de klas een bezoek in alle vroegte aan de 
visafslag. Alleen op vrijdagochtend vroeg in de ochtend 
mogelijk. 

Bezoek de visafslag in Stellendam

Bezoek de visafslag in Scheveningen

Neem contact op voor de mogelijkheden: visindeklas@gmail.com

https://www.meester-visser.nl
https://www.meester-visser.nl/wp-content/uploads/2019/04/GO7-8-besommingsbrief-2.pdf
https://www.meester-visser.nl/wp-content/uploads/2019/04/GO7-8-besommingsbrief-antwoorden.pdf
https://www.pefa.com/curious-pefa-auction-clock-check-our-demo/
https://www.pefa.com/curious-pefa-auction-clock-check-our-demo/
https://www.meester-visser.nl/wp-content/uploads/2019/04/flyshoot-visbriefje-go1.jpg
file:///Users/petervanderhorst/LMG%20Dropbox/Peter%20van%20der%20Horst/LINKT_BUREAUWERK/inzee%20CAROLINE/Lesmethode%20meester-visser/downloadbestanden%20nieuwe%20site/algemeen%20NL/groep%207:8/ori/info@vvvgoeree-overflakkee.nl
http://tours@denhaag.com

