
Wat dacht je van 
Wedstrijdvissen?!

GEWOON MEEDOEN OF TOPVISSER WORDEN!
Iedereen kan wedstrijdvissen, jong en oud, man en vrouw. Wedstrijden 
worden gevist in het weekend, maar ook ’s avonds na het eten en op 
doordeweekse dagen. Individueel, als koppel of zelfs met een team. Wil 
je gewoon gezellig een wedstrijdje vissen met de leden van de visclub of 
misschien wel deelnemen aan de Nationale Topcompetitie voor de aller-
beste wedstrijdvissers van het land? Het is maar hoe hoog je de lat wilt 
leggen. Om top-wedstrijdvisser te worden moet je allereerst lid zijn van 
een hengelsportvereniging. Je doet mee aan clubwedstrijden, misschien 
wel een zomer en/of wintercompetitie en gaandeweg leer je het wedstrijd-
vissen. Je schrijft je een keer in voor een wedstrijd in het open circuit of 
voor regionale (federatieve) selectiewedstrijden. Daar kun je je immers 
plaatsen voor deelname aan bijvoorbeeld het Federatiekampioenschap 
of Nederlands Kampioenschap. Ben je succesvol, dan kun je overwegen 
mee te doen aan de Nationale Topcompetitie. De beste vissers van deze 
competitie worden geselecteerd voor deelname aan het Wereldkampi-
oenschap, Europees Kampioenschap of interlandwedstrijden.

Sportvisserij Nederland is organisator van de Nationale Topcompetitie 
voor junioren en senioren en organiseert ook de diverse Nederlandse 
Kampioenschappen voor mannen, vrouwen, junioren en verenigings-
teams in zowel zoet als zout water.

ANOUK VAN DE BELT
(lid nationaal junioren- en damesteam)
“Het damesvissen is in slechts enkele jaren tijd 
zo sterk ontwikkeld, dat wij absoluut geen rariteit 
meer zijn aan de waterkant. 
En inmiddels hebben wij bij de junioren en het 
 Wereldkampioenschap voor dames laten zien in de 
top mee te kunnen draaien.”

MEER INFO
Lijkt wedstrijdvissen jou een fantastische nieuwe uitdaging, kijk dan eens 
op de website van jouw eigen hengelsportvereniging. De meeste vereni-
gingen hebben wel een speciale wedstrijdafdeling en de hengelsportzaak 
in de buurt kan je ook altijd op weg helpen. Wil je meer weten over de 
Nationale Topcompetitie en de diverse Nederlandse kampioenschappen 
in zoet en zout kijk dan op www.sportvisserijnederland.nl

JAN VAN SCHENDEL (bondscoach zoetwaterwedstrijden)
“Goede wedstrijdvissers zijn natuurmensen die weten hoe vissen op 
 bepaalde weersomstandigheden reageren en daar hun visserij op aan-
passen. Ze hebben respect voor hun vangst en zetten die weer onbe-
schadigd terug.”
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Langs het kanaal zit een lange rij sportvissers. Uiterst geconcentreerd 
houden ze hun dobber in de gaten. Het zijn wedstrijdvissers, voor het 
merendeel mannen, maar er zitten ook vrouwen tussen. Vissen is im-
mers allang niet meer alleen voor kerels. Ook meiden staan hun man-
netje. Ze houden de lange vaste hengel van 11 meter probleemloos met 
de onderarm op de knie gedrukt, terwijl de andere hand lokvoer met wat 
maden en muggenlarven tot een balletje kneedt. “Daarmee houd je de 
vis gretig”, krijgt een toeschouwer te horen. En of dat nog niet genoeg 
is, wordt de dobber regelmatig een stukje naar links, rechts of omhoog 
getrokken, zodat het aas even van de bodem komt. Wedstrijdvissen is 
duidelijk meer dan alleen maar wachten totdat de dobber onder gaat.

Even verderop vist iemand met een matchhengel. Met deze lange, slan-
ke werphengel is de speciale werpdobber helemaal aan de overkant van 
het kanaal ingeworpen. “Verstandige keuze”, fluistert een kenner. Daar 
loopt immers niemand langs de waterkant en zijn er dus ook geen tril-
lingen die de schuwe brasems verjagen. Iets verderop wordt een grote 
vis gehaakt. Het topelastiek vliegt zeker twee meter uit de vaste stok. 
Elastiek is onmisbaar als je met een 6/00 onderlijntje en haakje maat 20 
vist. Groot zijn de opluchting en het applaus als even later een brons-
kleurige brasem van zeker 2 kilo in het schepnet glijdt. Wedstrijdvissen 
is zó kicken!

ANDERE VISWEDSTRIJDEN
Van de duizenden wedstrijdvissers die Nederland telt, vist grof geschat 
driekwart in zoet water en een kwart in zee. Behalve dat in zoet water 
vooral witviswedstrijden met vaste hengels, matchhengels en feeder-
hengels plaatsvinden, zijn er ook vliegvissers die aan wedstrijdvissen 
doen en zelfs een eigen Nederlands Kampioenschap en Wereldkampioen-
schap hebben. Daarnaast heb je snoekbaarswedstrijden die voornamelijk 
vanuit boten worden gehouden en een groeiend aantal karpervissers dat 
graag een keer aan een karperwedstrijd meedoet.

ED STOOP
(presentator VisTV en wedstrijdvisser)
“Wie ver kan werpen, kan ook dichtbij vissen. Verre 
worpen leveren aan zee dikwijls meer vis op, maar 
bedenk dat je soms ook over de vis heen werpt. Het 
loont daarom  zeker de moeite om het ook eens in 
of vlak achter de branding te proberen. Meer dan 
eens werd daar een wedstrijd gewonnen.”

WAAROM WEDSTRIJDVISSEN
Wedstrijdvissen is helemaal het einde voor sportvissers die meer uit hun 
sport willen halen en van competitie houden. Die behalve uit zichzelf 
vooral ook alles uit de kast willen halen om te zorgen dat de vis wil bijten. 
Die het stadium van “ze doen het vandaag weer eens niet” allang zijn 
gepasseerd. Die houden van uitproberen, allerlei trucjes met het hengel-
materiaal, aas en voer tot het in de huid kruipen van een vis om niet 
 alleen die vis, maar vooral ook andere wedstrijdvissers te slim af te zijn.
Wedstrijdvissen is een voortdurende uitdaging waarbij je best wat geluk 
kunt gebruiken, maar waarbij doorgaans wel de beste wint. En wie weet 
wordt diegene ooit wel Nederlands Kampioen of zelfs Wereldkampioen! 

ZEEVISSEN
Zeevissen in wedstrijdverband gebeurt vanaf de kant, maar ook vanaf 
boten. Menig wedstrijdvisser beoefent zelfs beide disciplines. Dat er ver-
schillen zijn tussen zoete en zoute viswedstrijden moge duidelijk zijn. 
Alleen al de aassoorten verschillen als dag en nacht. Vaak moet bij het 
zeevissen met een zwaar werpgewicht tot voorbij de horizon worden ge-
worpen om vis te vangen, terwijl het er bij de zoete wedstrijden heel wat 
subtieler aan toe gaat. Maar pas op; ook wedstrijdvissen aan zee heeft 
alles te maken met een hoge mate van kennis en vaardigheid.


