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Het Haringvliet is van 28 juni tot en met 2 juli het strijdtoneel van de 
World Predator Classic. Vanuit Hellevoetsluis wordt er drie dagen lang 
op roofvis gevist. Organisator Ross Honey heeft hoge verwachtingen 
van de derde editie van dit unieke internationale evenement.
TEKST: GERT-JAN BUIJS > BEELD: GLENN JEFFRIES & DORIEN VAN DE KUILEN
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De World Predator Clas-
sic heeft qua uitstra-
ling wel wat weg van 
de grote, Amerikaan-
se roofviswedstrij-

den: hypermoderne visboten, high-
tech materiaal en hippe sportvissers. 
“De Amerikaanse wedstrijden zijn 
zonder twijfel wereldwijd toonaan-
gevend”, zegt Honey. “Buiten de Ver-
enigde Staten is er niets dat ook 
maar in de buurt komt van de hoge 
standaard van die toernooien.” 

WERELDKLASSE
De World Predator Classic verschilt 
volgens de Engelsman op meerdere 
fronten van de Amerikaanse toer-
nooien. “Die zijn veelal geheel ge-
richt op de large- of smallmouth-
bass. Wij focussen op meerdere 
vissoorten, fotograferen de vangst 
direct en zetten die vervolgens ook 
meteen terug. Daarnaast zijn de 
Amerikaanse toernooien puur ge-
richt op Amerika, terwijl bij ons 
sportvissers uit de hele wereld zich 

verenigen. Het is ons doel om op 
alle fronten een hengelsportevene-
ment van wereldklasse te creëren.”

DRIE DISCIPLINES
En waar de toernooien in de Ver-
enigde Staten meestal vanaf peper-
dure boten worden gevist, kunnen 
de WPC-deelnemers uit drie dis-
ciplines kiezen. Naast de bootvis-
sers zijn ook kajakvissers welkom 
en omarmt de World Predator Clas-
sic ook streetfi shing. Streetfi shers 

kunnen terecht aan de oevers van 
het Haringvliet, maar ook in jacht-
havens of de wateren in downtown 
Hellevoetsluis. “Al deze methodes 
gaan tegelijkertijd aan de slag op 
deze fantastische locatie”, zegt Ho-
ney. “We zijn er echt trots op dat we 
Hellevoetsluis en het Haringvliet 
kunnen promoten.”

GOEDE BALANS
De keuze voor dit viswater als strijd-
toneel voor de World Predator Clas-

sic was volgens Honey niet meer 
dan logisch. “Het Haringvliet is zon-
der enige twijfel een van de beste 
roofviswateren ter wereld.  Er zit-
ten enorme snoeken, snoekbaar-
zen en baarzen, die nog steeds in 
grote aantallen te vangen zijn.” Hij 
is op de hoogte van het feit dat er 
ook nog altijd intensief wordt ge-
vist door de beroepsvisserij. “Dat zal 
zijn invloed hebben op de visstand, 
maar bevestigt ook de potentie van 
het water. Het is belangrijk om een 
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Ross Honey, organisator 
van de World Predator 
Classic.
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>> VISSENWELZIJN
Bij de World Predator Classic staat een goede 
omgang met vis en milieu centraal. “Het welzijns-
aspect is het belangrijkste criterium voor een goed 
gerund roofvistoernooi”, zegt organisator Ross Ho-
ney. “Daarom houden we de tijd tussen vangst en 
het terugzetten zo kort mogelijk. Iedere gevangen 
vis wordt direct op een meetplank gefotografeerd, 
zodat hij daarna weer ongeschonden terug het 
water in gaat. Daarbij mijden we tijdens de wed-
strijd ook de hele diepe stukken van het water om 
elk onnodig risico voor de vis uit te sluiten.”

Een van de opvallendste deelnemers aan de 
World Predator Classic (WPC) is Jochem Myjer. 
Samen met zijn vis- en teammaat Willem Stolk 
doet de succesvolle cabaretier als Shimano team 
1 een gooi naar de zege.

“Vlak voor het toernooi begint, ga ik samen met 
Willem onafgebroken tien dagen in training. 
Vissen, eten aan de waterkant, slapen op de boot; 
heerlijk. Dat is toch een jongensboek?! Ik kijk er 
nu al ongelofelijk naar uit”, zegt Jochem Myjer 
begin juni, als hij druk bezig is met het schrijven 
van zijn nieuwe theatershow.

COMPETITIEF
Bij zijn WPC-deelname hangt Myjer niet de Olym-
pische gedachte aan. “We doen mee aan een 
wedstrijd, dus we willen ook winnen. Natuurlijk 
besef ik me dat die kans klein is, maar ik ben van 
nature competitief ingesteld.” Behalve prestatie-
drang, staat ook genieten centraal. “Bij het NKS 
Rivieren hebben Willem en ik ontzettend veel lol 
gehad én goed gepresteerd (ze wonnen de editie 
van deze snoekbaarswedstrijd in 2015 – red). Dat 
gaat dus prima samen.”

DRUK EN LOL
Zeker omdat ze volgens Myjer onder druk ook de 
meeste lol hebben. “Willem en ik lijken op elkaar; 
en niet alleen omdat we allebei een half schaap 
op ons hoofd hebben. We zijn twee ma� etels, 
maar kunnen ook goed met spanning omgaan. 
Datzelfde heb ik als ik in het theater sta. Onder 
(tijds)druk word ik juist rustig en meer gefo-
cust. Hoe hoger de spanning, hoe scherper ik 
ben – dat compenseert ook dat ik geen briljant 
visser ben. Die extra dimensie is voor mij de 
kick van het wedstrijdvissen.”

PLAN A, B, C EN D
Een goede voorbereiding is het halve werk, dus 
hebben Myjer en Stolk een plan A, 
B, C en D opgesteld. “Onze tactiek 
verklap ik uiteraard niet, maar we 
hebben tijdens het brainstormen alle 
scenario’s de revue laten passeren. 
Daarbij zijn we echt op nul 
begonnen: Willem heeft 
alle waypoints in zijn 
GPS gewist om met een 
frisse blik naar alle mogelijke 
opties te kunnen kijken.”

HECHT TEAM
“We hebben er vooraf alles aan gedaan, 
dus we kunnen onszelf – ongeacht 

>> ‘WPC IS JONGENSBOEK’
de uitslag – niets verwijten. En de druk ligt toch 
vooral bij mij: Willem kan wel vissen.” Gelukkig 
weet Myjer dat zijn teammaat veel van hem kan 
hebben. “Als ik vlak voor de boot een vis los, lacht 
Willem zich rot. Dan ben je echt een team. Er is 
geen spanning, we hebben nooit woorden en 
weten van elkaar dat we er alles aan doen om een 
goed resultaat neer te zetten.”

GENIETEN
Om de concurrentie maakt Myjer zich al helemaal 
niet druk. “Nee joh, daar ben ik totaal niet mee 
bezig. Dacht je soms dat ik boten lek ging prik-
ken?”, lacht hij. “Ik vind het alleen maar mooi om 
mannen als Luc Coppens (die vorig jaar samen met 
Jeremy Staverman de WPC won – red.) te ontmoe-
ten. Je moet mij zien als de amateurvoetballer die 
opeens mee mag doen met het Nederlands elftal. 
Daar kun je toch alleen maar volop van genieten?!”

VERHAAL
“De beleving en het verhaal van zo’n wedstrijd zijn 
voor Willem en mij uiteindelijk het belangrijkste. 
Natuurlijk bereiden we ons goed voor en hopen 
we zo hoog mogelijk te eindigen, maar vissen is 
bovenal avonturen beleven waar je mooie verhalen 
over kunt vertellen.” Inspiratie dient zich nu al aan 
in zijn dromen. “Je wilt niet weten hoeveel dikke 
vissen ik al heb gelost en snoeken van 1.20 meter 
vlak voordat ze mijn plug wilden pakken toch 

a� aakten. Heb ik dat alvast maar 
achter de rug, denk ik dan stee-

vast als ik wakker word.”

>> SPELREGELS
De spelregels van de World Predator Classic zijn overzichtelijk. De bootvissers en kajak-
kers moeten elke dag drie snoekbaarzen, drie baarzen en een snoek vangen. Vangen 
ze meer, dan tellen alleen de langste vissen in elke categorie mee voor het dagtotaal. 
Daarbij is het water in twee zones verdeeld. Een loting bepaalt wie op de eerste twee 
dagen in welke zone vist, waarna op de laatste dag iedereen het hele water ter be-
schikking heeft.
Bij street� shing gelden andere regels. Daar telt behalve snoekbaars, baars en snoek 
bijvoorbeeld ook roo� lei mee. Bovendien geldt er een quotum (en een minimum-
maat) van tien snoekbaarzen (42 cm), vijftien baarzen (22 cm), tien roo� leien (geen 
minimummaat) en geen quotum voor snoek (45 cm). Mits boven de minimummaat, 
telt iedere centimeter voor een punt. Elke vis boven het quotum is, ongeacht de lengte, 
maar 1 punt waard. Ondermaatse vis en andere vissoorten zijn 5 punten waard.

Baltische Staten, Oost-Europa, En-
geland, Frankrijk, Duitsland, België 
en natuurlijk Nederland – en zelfs 
uit Rusland en Amerika. Met grote 
namen schermen wil Honey niet. 
“Grote namen, kleine namen; als ze 
aan de start verschijnen beginnen 
ze allemaal op nul.” Juist het feit 
dat roofvissers uit alle windstre-
ken neerstrijken op het Haringvliet 
maakt het ook voor publiek interes-
sant, denkt Honey. “Het mooie daar-
van is dat hier tal van verschillende 
vistechnieken en stijlen worden ge-
bruikt. Dat is leerzaam voor de toe-

schouwers en deze uitwisseling van 
kennis is voor de hengelsportbran-
che essentieel om nieuwe produc-
ten te ontwikkelen.”

RYDER CUP
De World Predator Classic is een re-
latief jong evenement, maar staat 
volgens Honey al als een huis. “We 
hebben te midden van de Preda-
tor Tour, het NK Snoekbaarsvissen, 
Gunki Iron Tournament en de com-
petitie van de Dutch Street Fishing 
Association een vaste plek veroverd 
op de wedstrijdkalender.” Daarbij 
ziet Honey die andere wedstrijden 
meer als Nederlandse events. “Wij 
zijn een wereldwijd evenement 
dat in Nederland is neergestreken, 
maar we willen ons blijven ontwik-
kelen. Het is de bedoeling om de ko-
mende drie jaar in Europa te blijven 
groeien en daarna de Amerikanen 
er meer bij te betrekken. Dat doen 
we dan in Ryder Cup-style. Net als 
bij dit golftoernooi laten we dan 
twaalf topvissers uit Europa en de 
rest van de wereld het opnemen te-
gen twaalf Amerikaanse toppers. 
Op die manier willen we de macht 
van de Amerikanen breken.” 

zal je zenuwen en de vriendschap 
met je vismaat namelijk tot het ui-
terste testen. Bij het vissen op ver-
schillende soorten roofvissen zijn 
er ontzettend veel tactieken en ma-
terialen die je kunt gebruiken. Het 
gaat erom samen de code te kraken 
voor iedere specifi eke vissoort. Dat 
kan het verschil zijn tussen succes 
en falen.”

KRUISBESTUIVING
De deelnemers aan de World Pre-
dator Classic komen uit alle hoe-
ken van Europa –  Scandinavië, de 

Behalve vanuit de boot wordt er ook vanuit de kajak en vanaf de kant gevist.Luc Coppens en Jeremy Staverman verdedigen dit jaar hun titel.

Jochem Myjer neemt dit jaar samen met team-
maat Willem Stolk deel aan de World Predator 
Classic. (foto: Sander Boer)

goede balans te vinden tussen de 
sport- en beroepsvisserij, zodat het 
water een duurzame bron voor bei-
de sectoren blijft.”

TEAMWORK
Met zijn enorme omvang (7.000 
hectare) vormt het Haringvliet een 
grote uitdaging voor de deelnemers 
– zeker voor die uit het buitenland. 
Dat roept de vraag op wat je in huis 
moet hebben om kans te maken op 
de zege? “De sleutel tot succes in 
alle categorieën is zorgen dat je een 
echte teamspeler bent. Dit toernooi 

RTL 7 heeft 
vergevorderde 

plannen om de World 
Predator Classic uit te 

zenden – check de web-
site van RTL 7 en je tv-

gids voor meer infogids voor meer info


