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vragen 
aan  YUrI van geLDer

In 2005 werd deze gymnast 
europees kampioen ringen 
en vorig jaar schreef hij zelfs 
de wereldtitel op zijn naam. 
In september sloeg hij op 
het WK in Stuttgart weer toe 
door zilver te halen. 

1 Wat vind je de mooiste 
visserij en waarom?
Als kind heb ik echt op alles gevist 
wat ik maar kon vangen, maar 
de laatste jaren ga ik echt voor 
de karper. Niet op van die grote 
plassen, maar meer op kleine 
sloten en vaarten bij ons in de 
buurt. Lekker met het pennetje 
op ondiep water achter de grote 
jongens aan.

2 Hoe belangrijk is de 
hengelsport voor jou?
Turnen staat bij mij absoluut op 
nummer één, maar de hengelsport 
komt op een goede tweede plaats. 

3 Hoe ziet jouw ideale 
vismaat eruit?
Het zelfde als ik, eerlijk gezegd. 
Niet te moeilijk doen, maar enige 
kennis van het karpervissen is wel 
belangrijk. Want die vissen gaan 
natuurlijk niet vanzelf aan je haak 
hangen.

4 Wat is je meest kostbare 
bezit op sportvisgebied?
Een foto waarop ik als zesjarig 
 jochie met een enorme karper in 
m’n handen sta. Weegschalen 
hadden we niet natuurlijk, maar 
volgens mij is het echt wel een 
dikke 20-plusser.

5 Wat is je meest 
dramatische visverhaal?
Toen ik in het Wilhelminakanaal 
een enorme snoek haakte zonder 

 stalen onderlijn. Gewoon vergeten 
en toen als noodoplossing maar 
een stuk 50/00 nylon aange-
knoopt. Dit leek het te houden 
totdat het monster vlak voor m’n 
voeten alsnog de dikke lijn door-
beet. Heel even keek ie me nog 
aan. En toen was ie mooi pleite.

6 Wat is je mooiste ervaring 
in de hengelsport?
Het mooiste zijn toch de herin-
neringen uit m’n jeugd, toen leken 
alle vissen veel groter en sterker. 
Maar het kan ook zijn dat ikzelf wat 
groter en sterker ben geworden, 
haha!

7 vis je wel genoeg?
Absoluut niet. Wat dat betreft 
ben ik wel jaloers op m’n collega 
topsporter Mark Huizinga. Waar die 
z’n tijd vandaan haalt, ik heb geen 
idee. Maar goed, als Peking niet 
doorgaat heb ik wel weer wat meer 
tijd om naar de waterkant te gaan.

8 Heeft de politiek voldoende 
oog voor de sportvisserij?
Ik ben niet zo geïnteresseerd in de 
politiek, maar het valt me wel op 
dat de palingstand hard achteruit 
is gegaan terwijl iedereen gewoon 
door blijft vissen op die vis. Daar 
zou wat mij betreft wel wat aan 
gedaan mogen worden.

9 Waar zou je nog wel 
eens een hengeltje willen 
uitgooien?
Lang geleden heb ik eens een 
video gezien over vissen op tarpon 
in Belize. Het lijkt me echt gewel-
dig daar nog eens een lijntje uit te 
mogen werpen.

J Mag je overdrijven als het 
over vangsten gaat?
Ga je gang, maar ik doe het zelf 
niet. 

‘Vroeger leken ze groter en sterker...’
Yuri van Gelder 
(24) is terug aan 
het slootje in zijn 
woonplaats Waalwijk 
waar hij als zesjarig 
joch misschien wel 
de grootste karper 
van zijn leven ving. 
Op de inzet de foto 
uit het fotoalbum 
waarop hij de 
enorme schub torst. 
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