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EK 2016 – PROGRAMMA

De wedstrijden zijn natuurlijk het belang-
rijkste onderdeel van dit Europees kam-
pioenschap Zoetwatervissen, maar er is 

in de aanloop naar 23 en 24 juli nog meer te be-
leven in Almere. Zo gaat er aan het wedstrijdge-
deelte van het EK een intensieve trainingsweek 
vooraf. Ook daar kun je als toeschouwer bij zijn 
om alvast alle technieken en tactieken die de 
deelnemers gaan gebruiken te ontdekken. De 
trainingen zijn ook dé gelegenheid om al die 
wedstrijdcracks uit verschillende landen aan 
het werk te zien, vragen te stellen, handteke-
ningen te vragen en mee op de foto te gaan. Bo-
vendien zitten alle wedstrijdvissers uit een land 
naast elkaar bij de training, dus kun je heel ge-
makkelijk al jouw favorieten aan het werk zien. 
We gaan er daarbij stiekem vanuit dat Oranje de 
meeste toeschouwers achter zich heeft staan!

>> EK IN DE MEDIA
Diverse media zullen uitgebreid verslag doen van de 25 landen 
die op het Europees kampioenschap Zoetwatervissen de strijd 
met elkaar aanbinden. Zo zal de bekende Engelse sportvisser 
Rob Hughes voor de Britse zender BT Sports vanaf donderdag 
21 juli vier keer per dag een update verzorgen vanuit Almere. 
Ook Omroep Flevoland pakt groot uit en zal van zowel de 
trainingsweek als de wedstrijddagen uitgebreid verslag doen. 
Uiteraard vind je het laatste nieuws over het EK ook op de 
website en diverse social mediakanalen van Sportvisserij Ne-
derland. Kijk voor meer info op www.ekvissen2016.nl.

>> LAGE VAART
Het EK vindt plaats aan de Lage 
Vaart tussen de Buitenhoutsedreef 
en de Buitenring (N702) in Almere-
Buiten. Lees hier alle praktische info 
over het wedstrijdwater.

De Lage Vaart is circa 50 meter breed 
en op 12 meter uit de kant ongeveer 
2.50 meter diep. De belangrijkste 
te vangen vissoorten in dit kanaal 
zijn brasem, kolblei, blankvoorn, 
pos en baars. Tijdens de trainingen 
en wedstrijden van het EK 2016 
gelden er geen minimummaten voor 
de vissoorten.; de overheid heeft 
hiervoor ontheffing verleend. Tevens 
is toestemming ontvangen voor het 
gebruik van de katapult tijdens de 
trainingen en wedstrijden van het 
EK 2016. Ook wordt de scheepvaart 

op het EK-parcours in de Lage Vaart 
stilgelegd tijdens de wedstrijden op 
23 en 24 juli.

EVENEMENTENTERREIN
Het wedstrijdtraject heeft een lengte 
van ca. 2.500 meter en is verdeeld in 
vijf vakken. Over deze gehele lengte 
ligt een fietspad (Johnsonpad) zodat 
toeschouwers zich gemakkelijk langs 
het parcours kunnen verplaatsen. 
Tussen de vakken C en D bevindt 
zich het evenemententerrein. Daar 
vinden op het Stekkieplein jeugdcli-
nics en andere activiteiten plaats van 
De Karper Sportvisserij Nederland, 
Vereniging Nederlandse Vliegvissers 
en de Snoekstudiegroep Nederland 
België. Ook is hier plaats voor de jury 
en de organisatie van het WK.

>> KOM 
NAAR 
HET EK!
Als sportvisser mag een spektakel-
stuk als het Europees kampioen-
schap in eigen land natuurlijk niet 
missen. Kom daarom ook kijken in 
Almere. Het EK-parcours is zowel 
met de auto als openbaar vervoer 
goed bereikbaar.

Het gedeelte van de Lage Vaart 
waar het EK wordt gevist ligt tus-
sen de Buitenhoutsedreef en de 
Buitenring (N702). Aan de overkant 
van het water is aan de Mara-
thonlaan een groot sportcomplex 
met parkeergelegenheid voor ca. 
2.500 auto’s. Hier kom je door op 
de A6 afslag 6 te nemen en de 
S104 te volgen. Dan kom je vanzelf 
borden tegen die je de weg wijzen 
naar het parkeerterrein. Maak je 
gebruik van een navigatiesysteem, 
voer dan het volgende adres in: 
Marathonlaan 12, 1318 EE Almere.
Kom je met het openbaar vervoer 
naar het EK, reis dan naar Almere 
CS of Almere- Buiten. Vanaf deze 
stations is er met zowel de lijnen 
1, 3, 5 en 10 een uitstekende 
busverbinding naar het wedstrijd-
parcours. 

Zeven jaar na het WK Zoetwatervissen strijkt het EK Zoet neer in 
Nederland.  Aan de Lage Vaart in Almere-Buiten gaat het op 23 en 
24 juli allemaal gebeuren. Zorg dat je erbij bent en niets van deze 
topwedstrijd mist!
TEKST: REDACTIE > FOTOGRAFIE: BRAM BOKKERS EN SANDER BOER

EK ZOET 2016: 
ZORG DAT 
JE NIETS MIST!
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TIPS 
VOOR DE TOESCHOUWER
Zorg dat je ruim op tijd aanwezig 
bent, een verrekijker of camera 
met zoomlens bij je hebt en focus 
je aandacht op één wedstrijdvis-
ser. Dat zijn de belangrijkste tips 
die Van Schendel heeft voor de 
toeschouwer. “Door minimaal 
een uur voordat er wordt gevoerd 
aan het parcours te staan, kun je 
goed beoordelen hoe de wedstrijd 
zich ontwikkelt. Dan zie je wat en 
hoeveel er wordt gevoerd, wat de 
gevolgde strategie is en hoe de vis 
daar op reageert.”
Van het kijken naar en praten met 
de wedstrijdvissers leer je volgens 
de bondscoach meer dan in een 
jaar vissen. “Kom dus zeker ook 
kijken bij de trainingen. Daar kun 
je na afl oop op de wedstrijdvis-
sers afstappen en om meer uitleg 
vragen. Je vragen zullen ze met 
alle plezier beantwoorden. Heb je 
de ambitie om verder te komen 
in het wedstrijdvissen, dan moet 
je hier gewoon bij zijn. Het EK is 
wedstrijdvissen op het allerhoog-
ste niveau!”

Oranje komt op het EK in Almere goed be-
slagen ten ijs. De lessen van het WK Zoet-
watervissen in 2009 zijn geleerd, dus 
bondscoach Jan van Schendel kijkt reik-
halzend uit naar het EK. “Hier doe je het 
als sportman allemaal voor.”

Hoewel het zeven jaar geleden is dat 
het WK in Almere plaatsvond, fun-
geert deze wedstrijd toch als een 

soort ijkpunt voor het komende EK. “Onze 
tactiek verschilt ook niet wezenlijk van die 
in 2009”, zegt Van Schendel. “Wat wel an-
ders moet, is het tijdig inspelen op verande-
rende omstandigheden wanneer we daar 
mee te maken krijgen. Daar hebben we 
toentertijd wat steekjes laten vallen.” Al te 
veel in detail treden wil de bondscoach ech-
ter niet. “De concurrentie beheerst de ka-
naalvisserij op brasem en voorn tot in de 
puntjes. Die moet je niet wijzer maken dan 
ze al zijn.”

KLEINE VIS
Daarbij is het ook afwachten hoe de visse-
rij op de Lage Vaart zich de komende we-
ken ontwikkelt. “In juli komt de kleine vis 
hier normaal gesproken los. En die gaat in 
teamverband het verschil maken: Slowakije 
werd in 2009 wereldkampioen zonder ook 
maar één brasem te hebben gevangen.” In 
de individuele uitslag zal de brasem (2 kg+ 
vissen) wel doorslaggevend zijn. “Tref je een 
schooltje van die laatste, dan kun je zomaar 
30 kilo vangen. Dat is mooi, maar ook niet 
meer dan een vakuitslag. Het is de combi-
natie van alle resultaten die telt. Worden 

we als team vierde maar hebben wel de in-
dividueel wereldkampioen in de ploeg, dan 
ben ik toch teleurgesteld.”

MEER ERVARING
Het team dat op het EK aantreedt is in de 
basis hetzelfde als in 2009. “We hebben een 
vaste groep die regelmatig wordt aange-
vuld met jong talent. Die mannen vissen al 
jaren samen en zitten met zeven jaar extra 
ervaring ook meer richting hun top als wed-
strijdvisser. Daarbij is de wereldtitel van 
2014 in Kroatië natuurlijk ook goed voor het 
zelfvertrouwen – al is de visserij op barbeel 
in een snelstromende rivier het andere ui-
terste van die op de Lage Vaart.” Het ‘thuis-
voordeel’ zegt Van Schendel ook weinig. 
“Wij hoeven voor een training minder ver 
te reizen, maar dat is alles. De Engelsen, Ita-
lianen, Fransen, Belgen, Tsjechen, Polen en 
Hongaren worden echt niet warm of koud 
van de Lage Vaart.”

GEEN TOPFAVORIET
“We gaan dus niet zomaar even de concur-
rentie verslaan. Natuurlijk hebben we po-
diumkansen, maar topfavoriet zijn we ze-
ker niet.” Van Schendel voorspelt net als in 
2009 een spannende wedstrijd waarin de 
genoemde toplanden elkaar niet veel zullen 
ontlopen. “Hopelijk komt er weer net zoveel 
publiek als toen. Daar krijg je als wedstrijd-
visser een kick van. Die gezonde spanning 
en de druk van (thuis)publiek en pers stu-
wen ook je prestaties omhoog. Daar doe 
je het als sportman uiteindelijk allemaal 
voor.”

>> TRAININGSSCHEMA
MAANDAG 18 JULI T/M WOENSDAG 20 JULI 
10.00 uur Aanvang van de training
18.00 uur Einde van de training

DONDERDAG 21 JULI
10.00 uur Aanvang van de training
14.00 uur Einde van de training
18.00 uur Parade door centrum Almere
19.00 uur  Offi  ciële opening EK en ontvangst
          
VRIJDAG 22 JULI
10.00 uur Aanvang van de laatste, verplichte training
14.00 uur Einde van de verplichte training
15.30 uur  Besloten teamleidersvergadering en loting eerste 

wedstrijd

>> WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 23 JULI
08.00 uur  Eerste signaal – De deelnemers mogen naar hun 

visstek
08.35 uur  Tweede signaal – Aas/voer controles beginnen 

over vijf minuten 

08.40 uur Derde signaal – Begin van de voercontrole
09.50 uur Vierde signaal – Zwaar voeren, niet vissen
10.00 uur  Vijfde signaal – Begin van het Europees 

Kampioenschap
13.55 uur Zesde signaal – Laatste vijf minuten gaan in
14.00 uur  Zevende signaal – Einde van wedstrijd 1 en 

begin weging
16.00 uur  Resultaten van de eerste wedstrijd en teamleiders-

vergadering + loting van de vakken voor de twee-
de wedstrijd

ZONDAG 24 JULI
08.00 uur  Eerste signaal – De deelnemers mogen naar hun 

visstek
08.35 uur  Tweede signaal – Aas/voer controles beginnen 

over vijf minuten 
08.40 uur Derde signaal – Begin van de voercontrole
09.50 uur Vierde signaal – Zwaar voeren, niet vissen 
10.00 uur Vijfde signaal – Begin van de tweede dag van het EK
13.55 uur Zesde signaal – Nog vijf minuten vissen
14.00 uur Zevende signaal – Einde van het EK en begin weging 
16.30 uur  Bekendmaking van de winnaars op het 

Evenemententerrein
20.00 uur  Slotbanket in TMF Partycentrum 

(alleen voor genodigden)
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VOORUITBLIK
MET BONDSCOACH  JAN VAN SCHENDEL 

>> PARCOURS EK
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DIT ZIJN ONZE MANNEN!
Jo Adriolo, Dieter Friederichs, Arjan Klop, Sjors Milder, Ramon Pasmans en John Savelkoul vormen het nationale team dat 
namens Sportvisserij Nederland de eer van Oranje gaat verdedigen. De selectie van bondscoaches Jan van Schendel en Stefan 
Verhoeven zal er alles aan doen om op 23 en 24 juli de gouden medaille binnen te halen op het EK in Almere. 

SJORS MILDER
Leeftijd: 25
Woonplaats: Brunssum
Beroep: marketing, communicatie & sales 
bij hengelsportfirma Korda
Specialisme: gerichte finesse-visserij op 
bliek ( jonge brasem, red.)
Highlights palmares 2010-heden: 
wereldkampioen Junioren U22 in 2010, in-
dividueel derde bij de I.A.M. in 2012, indivi-
dueel tweede bij WK Junioren in 2013

RAMON PASMANS
Leeftijd: 30
Woonplaats: Voerendaal
Beroep: beleidsmedewerker bij Sportvis-
serij Limburg
Specialisme: analyserend vermogen 
tijdens wedstrijden 
Highlights palmares 2010-heden: 
winnaar B-divisie Topcompetitie in 2011, 
winst NK Korpsen Zoet in 2012, individu-
eel derde bij EK Zoet in 2015

JOHN SAVELKOUL
Leeftijd: 50
Woonplaats: Roosteren
Beroep: kwaliteitscontroleur bij DAF
Specialisme: secure vaste stokvisserij
Highlights palmares 2010-heden: 
winst NK Korpsen Zoet 2010, vijfde plaats 
WK Korpsen Zoet 2011, vierde plaats met 
Nederland op EK Zoet 2014

JO ADRIOLO 
Leeftijd: 46
Woonplaats: Heerlen
Beroep: vertegenwoordiger hengelsport-
groothandel bij Sert/Garbolino
Specialisme: matchhengel
Highlights palmares 2010-heden: 
winnaar Topcompetitie 2010, wereldkam-
pioen zoetwatervissen met Nederland in 
2014 en uitverkiezing tot beste individuele 
zoetwatervisser van de wereld 2010-2015

DIETER FRIEDERICHS
Leeftijd: 48
Woonplaats: Schinveld
Beroep: timmerman bij Bentzinger
Specialisme: de strategie uitstippelen
Highlights palmares 2010-heden: 
wereldkampioen zoetwatervissen met 
Nederland in 2014, winnaar Topcompe-
titie in 2015, tweede plaats bij Fish ‘O’ 
Mania International in 2014 en 2015 (als 
koppel met Jurgen Spierings)

ARJAN KLOP
Leeftijd: 34
Woonplaats: Groot-Ammers
Beroep: brand manager bij Cresta
Specialisme: pro-actieve vaste stokvisserij 
gericht op voorn en baars
Highlights palmares 2010-heden: 
winst NK Korpsen Zoet in 2013, wereld-
kampioen zoetwatervissen met Neder-
land in 2014 en individueel derde bij WK 
Zoet 2014


