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VIJF UUR LANG LIVE MET NEDERLANDSE DEBUTANTEN 

RTL 7 HENGELT RECHTEN BINNEN ‘FISH 
‘O’ MANIA INTERNATIONAL’ 
 

Jaarlijks wordt ‘Fish ‘O’ Mania International’ gebracht door hét grootste sportkanaal van 
Groot-Brittannië: Sky TV. Voor het eerst krijgt ook Nederland de kans om kennis te maken 
met deze prestigieuze Britse viswedstrijd, want RTL 7 heeft de rechten binnen gehengeld en 
zendt vijf uur lang live het event uit op zondag 14 juli. De registratie wordt in beeld gebracht 
door vijftien camera’s en is in High Definition kwaliteit te zien bij de mannenzender. Nieuw is 
dat dit jaar ‘Fish ‘O’ Mania International’ twee Nederlandse debutanten kent: Arjan Klop en 
Jurgen Spierings. Beiden zijn geselecteerd door de bondscoach van Sportvisserij 
Nederland, Jan van Schendel, en gaan voor Nederland alles op alles zetten om de buit 
binnen te halen. ‘Fish ‘O’ Mania’ wordt verslagen door presentator Ed Stoop, bekend van het  
langlopende RTL 7-programma ‘Vis TV’. 

Sinds 1994 vindt ‘Fish ‘O’ Mania’ plaats met als ultieme geldprijs 30.000 pond. Zestien 
topvissers uit acht landen bedrijven vijf uur lang hengelsport in één gigantische visvijver met 



maar één doel: zoveel mogelijk zware vissen ‘op het droge krijgen’. De wedstrijd 
onderscheidt zich ten opzichte van andere ‘traditionele’ viswedstrijden door elk half uur het 
gewicht van de gevangen vissen te wegen in plaats van eenmaal op het eind.  

Feiten 
- Vorig jaar zonden China en Amerika twee uur lang de high lights uit van het Britse ‘Fish ‘O’ 
Mania’. 
-Slechts één persoon is het gelukt om de wedstrijd twee keer te winnen: Matt Hall in 2003 en 
2009. 
- In 2010 lag de Britse international Tom Pickering meer dan zes kilo voor op nummer twee 
met nog de laatste 30 minuten op de klok, wist hij toch te verliezen.  
- De spannendste finish was in 1996 toen vijf vissers onderling allemaal eindigden met 
slechts 365 gram verschil. 
- Tien kilometer aan kabels is nodig om het evenement in beeld te brengen. 
- De camerakraan die noodzakelijk is om het gehele meer te filmen is meer dan 100 meter 
hoog, en is een van de grootste van Europa. 
 
Biografieën 
Arjan Klop, 32 jaar uit Groot Ammers, is meervoudig international en onder andere winnaar 
van de Nationale Topcompetitie Wedstrijdvissen Zoet. Dit wordt gezien als de ‘eredivisie’ in 
de vissport. 
  
Jurgen Spierings, 34 jaar uit s 'Gravenmoer, is eveneens meervoudig international en 
gespecialiseerd in vissen in kleine, afgesloten vijvers/plassen met een hoog bestand aan 
karpers/cypriniden.  
 
Vis TV 
Ed Stoop, 61 jaar uit Den Haag, is hét gezicht van sportvissend Nederland. Naast zijn werk 
voor Sportvisserij Nederland is Ed presentator van het sinds 1996 lopende RTL 7-
programma ‘Vis TV’. Hij deed mee aan diverse wedstrijden en heeft zijn sporen daarmee 
verdiend in de sportvisserij. 
 
Uitzending RTL 7:  zondag 14 juli tussen 13.00 uur en 18.00 uur 
 

 
 
  

 


