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10 % KORTING BIJ VISLING 
OP DEMONSTRATIES EN MATERIALEN 

 

Wil jij leren vis fileren en bereiden? Vis bakken, zoals bij de visboer? Zelf je zoute haring kunnen 
snijden? En tegelijkertijd een gezellig avondje uit met jou vismaten in een gezellige en "vissige" 
sfeer mee maken? 
 

Op een uniek locatie vlakbij de visafslag van IJmuiden verzorgt Visling, op zaterdagavonden, 
gezellige en leerzame workshops. Deze locatie is overdag in gebruik als groothandel, fileerderij en 
vismarkt. Elke workshop start om 19.30 uur met koffie, thee en iets lekkers.  
 

Na een duidelijke instructie ga je zelf aan de slag met dagverse vis aan de fileertafel. Halverwege 
de avond gaan we vis bakken tijdens de pauze met een drankje erbij. Natuurlijk krijgt u veel uitleg 
over de vis, kwaliteitskenmerken en ook de manier van vangen door zowel beroeps-, als 
sportvissers. Daar kan je vervolgens mee thuis komen: Na afloop krijg je de eigen gefileerde vis 
vacuüm en in porties verpakt mee. 
 

Speciaal voor alle vissers die bij Visreis.nl hun visreis hebben geboekt bieden we nu de 
mogelijkheid om een demonstratie vis fileren bij te wonen en of materiaal aan te schaffen met 10 % 
korting. Zo ga je optimaal voorbereid op visreis en haal je het maximale uit je eigen gevangen vis 
die je mee wilt nemen. 
 

Heeft u interesse om deel te nemen aan één van de workshops? Maak dan een keuze uit één van 
de workshops (zie www.visling.nl). (Komt u met meer dan 12 personen (max. 16) dan kunnen we 
samen met u een workshop inplannen). Vervolgens neemt u contact op met John Willems. Hij is de 
man achter Visling en uw gastheer tijdens de workshops. John heeft veel fileerervaring als 
ondernemer en docent in de vissector. Daarnaast is John een gepassioneerd sportvisser en bekend 
als auteur van de rubriek "Panvisser" en diverse visreportages/blogs voor het blad Zeehengelsport. 
 

Aanmelden voor de workshops is eenvoudig: stuur een mail naar info@visling.nl. Vermeld in de 
mail uw naam, mobiele nummer, de door u geboekte locatie bij Visreis.nl, periode, groepsnaam en 
aantal personen die gaan deelnemen aan de workshop.  
 

WWW.VISLING.NL 
De heer John Willems 
Postadres: Plantenhove 39, 1902 HJ Castricum (geen bezoekadres) 
Telefoonnummer: 06 - 37 24 31 83 (bereikbaar ma t/m vrij van 18:00 tot 21:00 uur) 
E-mail: info@visling.nl 
 

 

 

 
 

http://www.visreis.nl/
mailto:info@visling.nl

