
STEWARDWERKING
Opleidingsdag 11 dec 2019    Gent

WELKOM !!!



Welkomstwoord 

(9u – 9u15)

Welkom aan:

- West- en Oost-Vlaanderen 80 personen

(febr. 18de te Hasselt)

- starters van het 1ste uur:   Frans Weemaes
Tom D’Hondt

- partners: 

Kristof Vlietinck ( admin. ANB  Vissen)

Alain Dillen ( bioloog ANB  beide provincies)

S. Vrielynck ( hoofd inspectie  ANB)

Escala

- dagmanager: 

David Bral o.a. bewaker van de timing van de dag !!!



Dagprogramma 

09:00 - 09:15  Welkomstwoord 

09:15 - 09:55  Wetgeving: Hengelrechten, toegangsregelingen 
(Dhr. Vlietinck.)  

Pauze  

10:10- 11:00  Ervaringen uit het werkveld (Dhr. Dillen A.) 

11:00 - 11:30  Natuurinspectie toegelicht (Dhr. Vrielynck. S.) 

11:30 - 11:45  Bespreking namiddagprogramma & pasmoment

Middagpauze + kennismaking  Frans Weemaes en Tom D’Hondt 

12:45 - 13:45  Omgaan met verbale en fysieke agressie (Escala) 

Pauze  (de vorming van de kleine trainingsgroepen)

13:55 - 15:55  Omgaan met verbale en fysiek agressie-praktijk 
(Escala) 

16:00 - 16:30 Slotbespreking 



Toelichting dagprogramma

Voormiddag: 
wet….aanpak 

inspectie….       3 
sprekers en 

vragen

Middag:     koffie 
en broodje in deze 

zaal

Tussentijds: 
mogelijkheid gesprek 
met Frans en Tom!!!!!

Namiddag:  
training

I. samen in deze 
zaal: escala –

aanpak agressie

II. in kleinere 
groep: training 

‘reageren op 
verbale agressie’

Afsluit: deze zaal 
terug



Stewards zijn……op weg

Altijd 2 beperkingen !!!

* we hebben geen politionele bevoegdheden

(laatste nieuws bij Alain Dillen)

*we zijn alleen steward voor de opgegeven waters !!!



Steward zijn….op weg
• Doel stewardwerking: vissers zorgen voor hun eigen water!

- sensoren van alle elementen van/rond hun water

- hulp voor iedereen (professioneel of niet) aan het water

- onderhouden van alle mogelijkheden tot vissen

- Altijd onder contract en met afspraken !!!!!!

• Rol opleiding (vandaag en jaarlijkse opfrissing) 

- doel: kwaliteit en éénheid!!

- info: wet en aanpak

- vaardigheden  vb. toekomst….



Speciaal: indeling trainingsgroepen 
(namiddag)
Per groep heeft iedereen interesse in dezelfde waters en/of zijn van dezelfde streek!

* Interesse om iets in gang zetten voor uw voorkeurwater? 

Geef een seintje !!!

stewards@sportvisserijvlaanderen.be



Dhr. K. Vlietinck
9u15 –

9u55

Wetgeving: Hengelrechten en 
toegangsregelingen

vragen?



pauze

Koffie in de zaal



Dhr. A. Dillen
10u10 

– 11u00

Ervaringen uit het werkveld 

vragen?



Dhr. S. Vrielynck
11u00 

– 11u30

Natuurinspectie toegelicht

vragen?



Namiddagprogramma  bespreking
11u30 – 11u45

Namiddagprogramma:

-Eerste deel: theorie (volledige groep 1 u) Omgaan met 
verbale en fysieke agressie (Escala)(in deze zaal)

-Tweede deel: groepswerken

* systeem: toewijzen van de groepen aan de lectoren

1 groep blijft in deze zaal.

* verdeling over de lokalen
Lokaal 14.10 - Louis Minard
Lokaal 16.14 - Lieven Bauwens
Lokaal 12.11 - Victor Horta
Lokaal 18.15 - Hugo van der Goes
Lokaal 10.17 - Théo van Rysselberghe
Lokaal 15.12 – Lodewijk Roelandt



Middagpauze
11u45 – 12u45

+ kennismaking  Frans Weemaes en Tom D’Hondt 

+ passen fluohesjes 



Escala eerste deel
13u45 – 14u45

Theorie: Omgaan met verbale &
fysieke agressie 



Toewijzing groepen voor 2de deel
14u45 – 14u55

Toewijzen groepen aan lectoren 

Verplaatsing naar lokalen 

• Lokaal 14.10 - Louis Minard
• Lokaal 16.14 - Lieven Bauwens
• Lokaal 12.11 - Victor Horta
• Lokaal 18.15 - Hugo van der Goes
• Lokaal 10.17 - Théo van Rysselberghe
• Lokaal 15.12 – Lodewijk Roelandt



Escala tweede deel
14u55 – 15u55

Volg je lector !!!

Verplaatsing naar lokalen 

• Lokaal 14.10 - Louis Minard
• Lokaal 16.14 - Lieven Bauwens
• Lokaal 12.11 - Victor Horta
• Lokaal 18.15 - Hugo van der Goes
• Lokaal 10.17 - Théo van Rysselberghe
• Lokaal 15.12 – Lodewijk Roelandt



Slotbespreking
16u00 – 16u30

Hoe starten met een nieuwe initiatief ?

Samenvatting van de  afspraken 

Duiden van de mogelijkheden

Vragen uit het publiek

Herinnering: hesjes te passen…

Ter info:

Certificaten en ppt komt per mail! 

Alle info en vragen over de stewardwerking  stewards@sportvisserijvlaanderen.be


