
Verslagen en foto's WK Vliegvissen 2014 

 

 

Eerste verslag. 

  

Zondag 25 mei, net even na middernacht zijn Annemarieke Slinger, René Koops en ik per auto 

vertrokken naar Frymburk Tsjechië. We hebben de hele nacht doorgereden en arriveerden rond 9:00 in 

het Wellness Hotel Frymburk. Daar hebben we de auto leeggehaald en alle spullen over de kamers 

verspreid.  

 

Na een korte rust zijn we op jacht gegaan naar een visvergunning. Eenmaal in bezit hiervan hebben we 

de nodige hengels, reals en vliegen in de auto gegooid en hebben een rivier opgezocht en zijn gaan 

vissen. Vanaf de kant hebben we op twee locaties in de rivier Vitava (Sector P43 en P33) gevist. Dit 

heeft geresulteerd in een paar mooie vangsten van bruine- en regenboog-forel, vlagzalm en kopvoorn. 

Ons succes hebben we afgesloten met een overheerlijke kalkoen-cordonbleu in een restaurant/hotel in 

Frymburk. 

 

In de tussentijd vertrokken de andere teamgenoten, Bram Zanis, Marty Maas, Peter Elberse en Bert 

Schmidt, vanuit Nederland Zij maakten een tussenstop in Passau en kwamen dinsdagmorgen rond de 

klok van 11 uur bij ons aan. Team Nederland was op volle aanvalssterkte aanwezig.  

  

Om één uur stond de Capitainsmeeting op het programma. 

  

 

  

Hier worden de laatste modificaties van de voor een ieder geldende regels nog even toegelicht om 

vervolgens daarna de trekking te laten gebeuren om te bepalen wie in welke groep gaat vissen. 

 

Rond de klok van 17:00 werden we verwacht op het plein, midden in het dorp Frymburg, alwaar 

meerdere activiteiten voor en door de locale bevolking waren opgezet. Ook bracht de band "Citron" ons 

een aantal nummers ten gehore waarbij de grap lag in het feit dat de lead gitarist van deze band ooit 

tijdens de eerste WK 1996 in Tsjechië als deelnemer heeft mee gevist en waar het team eerste geworden 

was.  

  



 

Aansluitend was de vlaggenparade waar alle deelnemende landen werden voorgesteld aan elkaar én aan 

de locale bevolking. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het Tjechische team van 1996 werd vervolgens nogmaals geëerd doormiddel van een mooie glazen 

vlagzalm die ze op het podium kregen uitgereikt. 

  

 
  

Na deze huldiging openden de locale notabele Milan Hladik (voorzitter van het organiserende land) en 

Paul Vekemans (voorzitter van FIPS Mouche) het  Wereld Kampioenschap Vliegvissen 2014. 

 

Daarna zijn we met z’n allen, onder het genot van een hapje en een drankje, met twee boten over het 

meer Lipno gaan varen, waarbij we uitleg kregen over het stuwmeer. Toen terug gewandeld naar het 

hotel, daar gedineerd waar we wederom hebben kunnen luisteren naar een andere live band. Tot slot 

ging ieder naar zijn eigen kamer om zich te voor te bereiden op de eerste oefendag. 

 

Tijdens deze eerste oefendag is er ‘s ochtends een drietal gaan oefenen in de boot op het meer, één 

vliegen gaan binden en één op de grote rivier gaan oefenen. ’s Middags ging een trio wederom naar de 

grote rivier en één op de kleine rivier terwijl de andere zijn opgedane ideeën is gaan verwerken in 

bindpatronen. 

   

Groetjes, 

R.F. Prick van Wely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tweede verslag,  29-05-2014 

   

Dag drie van het toernooi is een 2de oefendag. Het regent aaneensluitend al de hele dag door.  

René en ik hebben toch besloten even een kijkje te gaan nemen op de kleine rivier om nog even het een  

en ander te proberen. Aangekomen bij de rivier Malše was het net koffie met melk dat op een veel 

hoger niveau dan normaal door het landschap heen denderde. 

 

 
  

We hebben toen al gelijk afgesproken dat, als er het eerste halfuur geen aanbeet of visvangst zou zijn,  
we naar een exit mogelijkheid zouden gaan kijken. Zo geschiede want er was werkelijk niets van te 
maken. De al aanwezige Italianen waren  met eigenvervoer vertrokken.  
 
Wij hebben Bert gevraagd ons op te komen halen en vervolgens zijn we door hem op de Vltava 28P 
afgezet, alwaar we een veel heldere rivier tegenkwamen. Hier hebben wij ons geluk beproefd. 
We hebben daar inderdaad onze visjes gevangen, wel volledig doorweekt want er was geen  
regenkleding die ons nog droog kon houden. 
Op het moment dat wij weer wilden vertrekken,  bleek dat er een camera ploeg achter ons was 
komen te staan die een interview afnam. Aan mij werd gevraagd om of ik op de achtergrond wilde 
gaan vissen in de rivier. Wellicht dat dit weer ergens op facebook terug te vinden is. 
(https://www.facebook.com/worldflyfishingchampionship2014) 

  
Na het eten waren er, voor een ieder die daar voor interesse had, een tweetal symposia.  
Als eerste door Dr. Pavel Vrána van de Tsjechië vissers federatie met een verhaal over de aalscholver, de 
geschiedenis en over wat en hoe ze het probleem in Tsjechië proberen te beheersen.  
Het tweede symposium, gehouden door Dr. Milan Hladík van SBB CAU (South Bohemia Board of Czech 
Angling Union), ging over het concept moderne vliegviswedstrijden in relatie tot visstand beheer. 
  
De rest van de teamgenoten hebben zich bezig gehouden met lijnen spoelen, leaders knopen, vliegen 
binden en oversteken in de juiste dozen. Tevens werd de kleding klaar gehangen en de nodige  
materialen klaargelegd voor de eerste wedstrijddag. 
 
Na het avond eten was er weer een Captainsmeeting om de laatste vragen te stellen én de laatste 

mededingen richting teams te doen vanuit de organisatie.  
Hierbij is ook gevraagd aan een drietal landenteams om een Captain of manager aan te stellen, die 
in geval van mogelijke problemen konden fungeren als jury.  
Nederland werd ook gevraagd en  ik zal deze taak, indien nodig, uitvoeren. 
  
Met vriendelijk groeten, 
  
Richard Prick van Wely 

https://www.facebook.com/worldflyfishingchampionship2014


  

  

Hier zijn we voor gekomen. 

  

 

  

A. aan de gang in Tsjechië 

  

 
  

"Water genoeg." zegt Koops. 

 



  

  

 

Derde verslag, 31-05-2014 

  

Ik ga mijn best doen er iets van een verhaal van te maken. Ik weet namelijk eigenlijk niet veel 

meer te vertellen dan wat Bert en ik deze afgelopen twee dagen gedaan hebben en dat is het volgende. 

 

Bert heeft de functie "Coach" en dat houdt in dat hij als enige van het team bij een visser mag komen en 

hem of haar het één en ander mag toefluisteren. Ik daarentegen, mag net als een ieder toeschouwer,  

alléén vanaf afstand toekijken maar dan wel bij iedereen. Dat heeft natuurlijk weer het voordeel dat ik 

kan zien wat de "betere" landen aan vliegenlijnen en vliegen gebruiken. Met de verrekijker is dat  

redelijk tot goed te doen. Helaas mag ik niet met de teamleden tijdens de vistijd mag communiceren 

maar wel met de coach dus Bert en ik hebben bijna een directe lijn openstaan met elkaar.  

 

Ik spot in sector 2, Kleine Lipno, bij alle grote jongens (Frankrijk, Italië, Engeland, Spanje en Tsjechië) 

hoe, wie, wat, waar en waarmee. Op het moment dat er veel op een bepaalde manier en/of 

op een bepaalde locatie wordt gevangen, licht ik Bert in en hij zoekt contact met de visser om deze  

info te delen. Op deze wijze hebben we toch, naar ik mag zeggen, redelijke resultaten mogen boeken. 

  

Het enige wat ik verder kan melden zijn de uitslagen maar deze staan ook op Fips Mouche wedstrijdsite. 

(http://www.ffch.cz/). Daarnaast kan ik wel melden dat er door diegene die nr. één plaatsen op rivier 

hebben gevist géén Tsjech-hengel is aangeraakt maar ssssssssssssssssssssst met streamers door de 

rivier zijn gegaan (geheimpje) Er zijn er zelfs die met een zinklijn en een blob, bruine- (46cm) en 

regenboog forellen hebben gevangen.  

 

Waar we tot nu toe nog niet de vinger op hebben kunnen leggen is, hoe Kvêtonov dag 1 leeg gevist is. 

Op dag 2 wist "de Maas" wel een 3de plaatst te scoren echter ging zijn trucje voor Annemarieke die 

middag niet op. 

  

Op dag 2 viste ‘de Koops’ zich naar een 2de plaats met 17 vissen (op Kleine Lipno) en de Bram behaalde 

een 4de plaats of 8 met 7 vissen. Helaas is het echter op het trofy part sector 1 voor Bram minder goed 

verlopen dan we gewenst en toch ook stiekem verwacht/gehoopt hadden. 

  

Iedereen heeft meer dan zijn best gedaan. Het zijn lange dagen van 4 uur tot 22 soms wel 24 uur om 

toch nog die ene vlieg te binden of dat andere lijntje op te spoelen. Gelukkig zien we dat bij alle 

deelnemers en dat geeft dan weer een gevoel van samen zijn. Er wordt op het scherpst van de snede 

gevist maar er wordt ook gelachen want er worden sterke verhalen uitgewisseld die voor de nodige 

hilariteit zorgen. 

TOP !!! 

  

Zo nu voorbereiden voor de laatste dag en dan als alles bekent is hopen we af te sluiten met minimaal 

het doel wat we als team gesteld hadden, maar ook wat een ieder  voor zich zelf heeft gesteld, te halen 

of misschien zelfs nog een beetje beter. 

  

Hieronder volgen wat foto's. 

 

Met vriendelijke groeten, 

  

Richard 

 

http://www.ffch.cz/


 

  

De Coach 

 

  

 
  

  



 

  

Annemarieke in de boot 

 

  

 
  

Mooi watertje 

  



 
  

  

 


