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KORT EN LANG

COACHES BLIKKEN VOORUIT OP WK ZOET IN ALMERE
Willem Raven: ‘Ik zou willen dat ik zo’n prachtig viswater voor mijn deur had liggen’
De Lage Vaart in Almere is begin september van
dit jaar het toneel van de wereldkampioenschappen
zoetwatervissen. De Nederlandse ploeg is inmiddels
druk bezig met de voorbereidingen op het WK. De
bondscoaches lichten voor de lezers van Hét Visblad
alvast een tip van de sluier op.

precies te zijn, vrijwel direct in
de praktijk bevestigd door zijn
collega’s André Schipper en
Willem Raven. Die vangen in
een straf tempo de ene na de
andere mooie voorn.

DOOR JORAN BAL

NEDERLANDSE
VISSERIJ

H

et is niet alleen
de zon die op een
woensdagmiddag
ergens half maart uitbundig
straalt in Almere. Bondscoach
Jan van Schendel kijkt uit
over de Lage Vaart en ziet het
aankomende WK in eigen
land helemaal zitten: “Het
is een schitterend parcours.
Mooi breed water waar de vis

kan zwemmen – en van voren
kan komen in plaats van dat
je hem bij de buren weg moet
vangen – in alle vakken vrijwel
gelijke omstandigheden,
voldoende ruimte per stek, het
wedstrijdtraject is goed bereikbaar via het achterliggende
fietspad én er zit veel vis.” Dat
laatste wordt aan de waterkant,
aan het begin van vak B om

Zo vroeg in het voorjaar vangt Willem Raven voornamelijk mooie
voorn, maar de verwachting is dat de brasem later dit jaar ook
aanschuift.

SUPER SPONSOREN
Een grootschalig evenement als dit WK kan niet zonder logistieke, financiële en materiële steun. Daarom is Sportvisserij
Nederland veel dank verschuldigd aan Provincie Flevoland,
Gemeente Almere en de sponsoren.
De constructieve samenwerking met zowel de gemeente als de provincie
maakt het mogelijk een evenement van wereldformaat neer te zetten. Er
moeten immers vergunningen worden verleend, ontheffingen, geregeld
en het parkoers moet wedstrijdklaar worden gemaakt.
Daarnaast is de organisatie verguld met de materiële en financiële steun
van de drie sponsoren uit de hengelsport: Heledirn, Sensas en Ultimate.
Deze partijen tekenden op de VISMA in Rotterdam de contracten waarmee ze zich officieel partner van het WK Zoet Senioren 2009 in Almere
mogen noemen.
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“Op een wereldkampioenschap
is het natuurlijk essentieel dat
de deelnemers beet krijgen en
vis vangen, en dat gaat hier prima lukken”, zegt Raven tijdens
het onthaken van een knappe
voorn. Hij vist met een vaste
stok van dertien meter op een
diepte van zo’n twee meter om
te kijken of er ook al grote vis,
dat wil zeggen brasem, te vangen is. Daarvoor lijkt het echter
nog iets te vroeg in het jaar. “Er
zit nu voornamelijk voorn op
de stek. Op een haakje 22 krijg
ik bijvoorbeeld veel meer beet
dan op een maatje 16.” Zijn
voerstrategie heeft hij daar dus
ook op aangepast. “In deze
omstandigheden is het een
kwestie van rappeleren: steeds
een klein beetje voer brengen
om de vis te lokken zonder
dat je ze verzadigt. Daarom
gebruik ik veel leem en muggenlarven.” Zijn verwachting
is dat er in de loop van het jaar
steeds meer vis de Lage Vaart
op zal trekken – ‘zeker als er
hier in aanloop naar het WK
veel gaat worden gevist’. Het
aandeel voorn zal dan afnemen door een toename van
de aantallen brasem en bliek.
“Het wordt dus een
typische Nederlandse visserij op het
wereldkampioenschap in september.”

Coaches André Schipper (links), Willem Raven
en Jan van Schendel hebben er het volste
vertrouwen in dat het WK een groot succes
wordt.

water zo vroeg in het jaar al
zoveel vis vangen, heeft me
echt positief verrast. Want in
principe kun je er vanuit gaan
dat er in de loop van de lente
en zomer alleen nog maar

meer vis, vooral brasem, bij
komt.” Met dit WK-parcours
kan Nederland zich volgens
hem prima aan de rest van de
wereld presenteren. “Hier zullen we zeker een goed figuur
mee slaan in de internationale
wedstrijdvisserij.”
Hoewel het een WK in eigen

land betreft en Nederland door
velen in de rol van titelfavoriet zal worden gemanoeuvreerd, tempert Van Schendel
eventuele te hoog gespannen
verwachtingen. “De andere deelnemers, en zeker de
mondiale wedstrijdtop, zullen
zeker niet in de stress schieten

VEELBELOVEND
Terwijl Raven en
Schipper hun
leefnetten regelmatig met nieuwe
vangsten aanvullen,
blikt Van Schendel
alvast vol vertrouwen vooruit richting
september. “Dat we
tijdens onze eerste
oefensessie op dit

Van Schendel ziet enorm uit
naar dit WK: “Het is een
ruim, eerlijk en visrijk parcours waar er ook voor het
publiek veel te zien is.”

wanneer ze dit parcours zien.
Het thuisvoordeel van Nederland zit hem niet in de visserij,
maar puur en alleen in het feit
dat we hier vaker kunnen oefenen. Dat zullen we dan ook
zeker veel gaan doen.” Toch zal
volgens hem de trainingsweek
bepalend gaan worden voor de
tactiek tijdens het WK. “Dan
komt de situatie het meest
overeen met de omstandigheden tijdens de wedstrijd en
kun je pas goed zien hoe de vis
reageert.”
Bondscoach Willem Raven
komt na de prima bevallen
eerste kennismaking in ieder
geval vaker naar de Lage Vaart
om te vissen – ook buiten
de trainingen voor het WK
om. “Ik zou willen dat ik zo’n
prachtig viswater voor mijn
deur had liggen.”

Het is beslist niet zo dat er alleen op volle lengte gevist gaat
worden. Volgens André Schipper gaat ook de korte stok een
belangrijke rol spelen.
“Vanwege het flauw aflopende
talud is er niet veel diepteverschil tussen zes en dertien
meter. Op een meter of zes uit
de kant zit ook veel vis – voorn,
bliek en blei –ideaal dus om ter
afwisseling kort op te vissen.
Dit doe je het beste met licht
en fijn materiaal: een hoofdlijn
van 8/00, onderlijn van 6/00,
een 0,3 of 0,4 grams dobber
en een haakje 22”, voorziet
Schipper. Maar er zijn meer
landen – België, Frankrijk,
Duitsland en Engeland – die dit
type visserij goed beheersen,
zodat het noodzakelijk is om
van meerdere markten thuis te
zijn voor een goede eindklassering. “Naast de lange stok voor
het zwaardere werk op brasem
moet je ook de matchhengel
voor de overkant niet vergeten.
Zeker als het aan deze zijde van
het parcours tijdens het WK
toch wat drukker wordt, zou
het zo maar kunnen dat de vis
aan de overkant blijft hangen
en pas richting het eind van
de wedstrijd meer deze kant
op komt.” Het precies kunnen
voeren, op dertien meter met
de cup of op langere afstand
met de katapult, zal volgens
Schipper daarom ook een belangrijke rol bij het wedstrijdverloop gaan spelen.
André Schipper: “Ik
voorzie een technische
en bovenal diverse visserij.”

DE FEITEN
Wat: WK Zoet Senioren
Wanneer:
5-6 september 2009
Waar: Lage Vaart,
Almere Buiten
Info: www.wkzoet2009.nl
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