
 

 

 
 

 

 
 

 

Natte tweede selectiedag U14 drukt de pret niet 
 

In 2014 wordt het WK zoetwatervissen voor junioren in Nederland georganiseerd en dat is een van 
de grootste internationale kampioenschappen na het WK Senioren. Dit kampioenschap organiseren 

betekent in werkelijkheid het organiseren van drie wedstrijden die tegelijk worden gevist. Er zijn 
namelijk bij de jeugd tegenwoordig drie verschillende leeftijdscategorieën. In de twee oudste 
leeftijdsgroepen - de U18 en de U23 categorie - doen we al sinds jaren mee met onze teams maar 
tot op heden ontbraken we bij de jongste categorie, de U14. We vinden dat we ook in deze U14 
categorie niet mogen ontbreken op de deelnemerslijst en wat is een mooier moment om met zo’n 

team te beginnen dan nu met het kampioenschap in eigen land in het vooruitzicht. 
 
Allereerst moest er een praktisch probleem worden opgelost. We hebben geen Topcompetitie voor 
deze leeftijdscategorie en daardoor was er dan ook geen enkel “beeld” van het aanwezige 
potentieel in ons land. Het leek logisch om een heuse selectiedag te organiseren voor iedereen die 
hiervoor belangstelling had en bovendien vond dat hij goed genoeg was om in aanmerking te 
komen voor een plaatsje in het te vormen team. Deze selectiedag werd op 29 September langs de 

oevers van de Lage Vaart tussen Almere en Lelystad gehouden. Maar liefst zesendertig vissertjes 
hadden zich ingeschreven voor deze dag, een geweldig aantal! Tezamen met ouders en begeleiders 

was het dan ook een drukte van belang langs de waterkant op die dag. 
 
Als coaches waren we verbaasd over het gemiddelde niveau. Natuurlijk waren er best onderlinge 
verschillen maar als geheel viel het ons op hoeveel echte talentjes er tussen de deelnemers zaten. 

Om daar zomaar na drie uurtjes vissen een goede en gefundeerde keuze in te maken was gewoon 
niet te doen. Nog tijdens de visuren hadden we al besloten dat er geen andere optie was dan om 
nog een tweede selectiedag te organiseren voor een selecte groep waaruit dan de keuzes zou 
moeten worden gemaakt. 
 
De eerste selectiedag werd trouwens een prachtige dag. Wat is het toch super om zo’n groep jonge 
talentjes langs de waterkant bezig te zien. We hebben geprobeerd als coaches om het ook voor 

iedereen een leuke en leerzame dag te laten zijn en als we zo alle tevreden gezichtjes bekeken na 
afloop dan lijkt dit ook zeker gelukt.  
 
Uit de oorspronkelijke groep van zesendertig werden voor de tweede selectiedag, die plaats vond 

op zondag 13 oktober, elf vissertjes uitgenodigd. Ook nu weer werd gekozen voor een parkoers 
langs de Lage Vaart maar nu op, laten we zeggen, het A-vak van het WK Senioren van 2009 in 
Almere-Buiten. Een stukje water waarvan bekend is dat er ook in deze tijd van het jaar nog leuk 

vis te vangen is. De tweede selectiedag werd qua weer een verschrikkelijke dag. Veel wind en 
onophoudelijke regen. De omstandigheden konden echt niet veel slechter. Ook tijdens een WK zijn 
dit soort omstandigheden gewoon mogelijk, dus er zat niets anders op dan gewoon te vissen. 
 
Tijdens het vissen waren we als coaches zo mogelijk nog meer verbaasd dan tijdens de eerste 
selectiedag. Echt alle uitgenodigde vissertjes bleken van een uitstekend niveau. Prachtig om te zien 

gewoon. Ondanks het dramatische weer werd er uitstekend gevangen, vooral voorn. Misschien nog 
wel mooier, niemand die zaagde of zeurde over wat dan ook. Men gaf echt het beste van zichzelf 
en het was opvallend hoeveel van de vissertjes aan elkaar gewaagd was. De onderlinge verschillen 
waren bijzonder klein. 
 
Uiteindelijk moesten we natuurlijk wel een definitieve keuze maken en daarover is heel wat gepraat 

tijdens en na het vissen. Uiteindelijk hebben we de laatste knopen doorgehakt en de beslissingen 

genomen. Zowel bij de wel als niet geplaatste vissers zijn die inmiddels bekend. 
 



We willen langs deze weg nog eens een groot compliment maken aan zowel vissers als 

ouders/begeleiders. Iedereen heeft zich goed gehouden aan de vooraf gemaakte afspraken en wat 
was het mooi om te zien dat we in deze leeftijdscategorie over onverwacht veel talent beschikken. 
Let wel, we hebben het dan zeker niet alleen over de nu gekozen vissers!  
 
De afvallers van dit moment zullen zeker teleurgesteld zijn. Dat is ook begrijpelijk en normaal. Het 
zou niet goed zijn als het ze niets zou doen. Echter moeten ook zij “hun rug rechten” en verder 
gaan met zoveel mogelijk vissen. Wanneer men nu niet is gekozen wil dat absoluut nog niet 

zeggen dat dit voor de toekomst ook zo blijft. Met zoveel getoonde kwaliteit en ook inzet willen we 
ook met de afvallers van dit moment iets gaan organiseren voor de toekomst. Deze mensen gaan 
we zeker proberen te betrekken bij de voorbereidingen voor het komende WK Junioren. Een of 
enkele keren meetrainen in de aanloop zal erg leerzaam zijn bijvoorbeeld. 
 
Al met al waren dit twee superdagen. We hebben in Nederland heus wel toekomstig talent, zoveel 

is duidelijk. We zijn er bovendien van overtuigd dat we een heel representatief team hebben voor 
het komende WK en het gaat een plezier worden om samen met die ventjes daar naar toe te gaan 

werken. 
 
We feliciteren de volgende jongens met het behalen van het WK team voor komend jaar: 
 
Johan Bakkernes 

Youri van Lieshout 
Collin Bessling 
Bas de Pijper 
Siem Dorssers 
 
  
 

 


