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AAN  Luc de werd

Luc de Werd is pas 22 jaar, 
deed afgelopen maand mee 
in het team WK junioren in 
Gent en werd al eens derde 
in Portugal tijdens het WK 
junioren. Hij is een van de 
veelbelovende jonge talenten 
waar we in de toekomst nog 
veel van gaan horen. Re-
den genoeg om tien vragen 
op deze jonge belofte af te 
vuren.

1 Wat vind je de mooiste 
visserij en waarom?
Ik vind vissen altijd mooi, maar 
voorn in stromend water is toch 
wel mijn favoriet. Alles moet daarbij 
kloppen, je moet de juiste keuzes 
maken, het is heel secuur werk. 
Veel meer dan even en visje van-
gen zeg maar. 

2 Hoe belangrijk is de 
hengelsport voor jou?
Ik ben er elke dag mee bezig. Ik 
vis minimaal drie keer per week 
en daarbuiten steek ik veel tijd in 
de voorbereiding van wedstrijden. 
Overleggen met het team, tactie-
ken bepalen. Wedstrijdvissen is 
een manier van leven.

3 Hoe ziet jouw ideale 
vismaat eruit?
Net zo fanatiek en serieus als ik, 
maar hij moet ook plezier hebben 
in het vissen. Niet alleen maar be-
zig zijn met bijzaken en niet zeuren. 
Natuurlijk wil ik altijd winnen, maar 
wel op een leuke manier.

4 Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
De derde prijs op het WK in Portu-
gal denk ik. En mijn vaste team, het 
samenwerken, de vriendschap die 
door onze hobby is ontstaan. Met 

je team een tactiek bedenken die 
goed werkt, maar ook de gezellig-
heid. Dat bij elkaar is erg kostbaar 
voor mij.  

5 Wat is je meest 
dramatische visverhaal?
Tijdens het WK in Tsjechië be-
haalden we met ons team de 
twaalfde plaats. Dat was voor mij 
wel dramatisch. Ik ben met Peter 
Post drie weken van te voren op 
training geweest op locatie. We 
hadden een positief gevoel over de 
wedstrijd. Als dan achteraf de tac-
tiek niet blijkt te werken dan baal je 
daar van. We gingen echt met een 
rotgevoel naar huis. 
 
6 Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Elke internationale wedstrijd is voor 
mij een mooie ervaring. Het reizen, 
aankomen op onbekend terrein en 
de stekken verkennen. Zo ben ik 
laatst met Peter Post naar Polen 
gegaan voor de Colmic Challenge. 
Daar gingen we op eigen houtje 
heen en toen werden we tweede, 
dat vind ik mooi.

7 Vis je wel genoeg?
Ik vis zoveel mogelijk en ik steek er 
bovendien heel veel tijd in. Ik denk 

dat ik er niet veel meer tijd in kan 
stoppen, want ik studeer er ook 
nog naast.

8 Heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij?
Politici hebben vaak beperkte ken-
nis waardoor ze weinig oog heb-
ben voor problemen. Bijvoorbeeld 
met de aalscholvers, daar wordt 
niks aan gedaan terwijl duidelijk is 
hoeveel invloed die beesten heb-
ben op de visstand. Sportvisserij 
Nederland zorgt er nu wel voor dat 
de politiek meer betrokken wordt, 
zij zijn een goed aanspreekpunt.

9 Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Ik wil overal vissen, als er maar een 
WK is.

 J Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Niks voor mij, maar het is echt 
vissers eigen hè. Je hoort zo 
vaak tijdens wedstrijden mensen 
opscheppen over hun vangsten en 
dan blijken ze achteraf bijna niks te 
hebben gevangen.

‘Ik wil overal vissen, als er maar een WK is.’

 

In korte tijd heeft hij 
zich met een groep 
gelijkgestemden in 
de hoogste regionen 
weten te vissen. 
De Topcompetitie, 
hier aan het Prinses 
Margrietkanaal, is 
voor Luc de Werd 
het toneel om zijn 
kunnen te laten zien. 
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