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Het damesvissen zit in de 
lift. Om deze trend te kunnen 
verklaren, brachten we kersverse 
wereldkampioen Damesvissen Anja 
Groot (29) en aanstormend talent 
Fabiënne ter Horst (18) bij elkaar 
– uiteraard aan de waterkant. Zij 
geven een inkijkje in de viswereld 
van de vrouw.
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IS HOT

Een brede poldervaart in 
Noord-Holland is de locatie 
voor dit dubbelinterview 
met Anja en Fabiënne. Dat 

vindt plaats iets na het WK Zoetwa-
tervissen voor Dames in Hongarije 
en de publiciteitsstorm die de zege 
van Anja ontketende is nog maar 
net gaan liggen. “Toen ik eind au-
gustus thuis kwam, was ik overrom-
peld door alle media-aandacht”, zegt 
de tweevoudig wereldkampioene 
uit Assendelft terwijl ze het eer-
ste brasempje onthaakt. “Binnen no 
time hingen de Telegraaf en Radio 

538 aan de lijn. Vervolgens kwam ik 
ook op de nationale televisie, onder 
meer in Hart van Nederland en bij 
Omroep Max.” 

VEEL AANDACHT
Nu was er duidelijk veel meer me-
dia-aandacht dan na haar vorige 
WK-overwinning in 2015. “Dit was 
toch een beetje dé sportzomer van 
de dames, met de Europese titel bij 
zowel het voetbal als het hockey. En 
natuurlijk Dafne Schippers die haar 
wereldtitel prolongeerde”, verklaart 
ze de toegenomen belangstelling. 

Ze is blij met alle aandacht. “Het is 
natuurlijk een ontzettende eer. En 
daarnaast merk je aan alles dat het 
wedstrijdvissen c.q. sportvissen ook 
echt serieus wordt genomen door 
de media. Dat is goed voor de hen-
gelsport.”

OPEN NK
Ook bij Sportvisserij Nederland 
staat het damesvissen hoog op de 
agenda. “In de wedstrijdvisserij be-
taalt dat zich duidelijk uit”, zegt Pi-
ette van Hoorn, wedstrijdleider bij 
Sportvisserij Nederland, die ook is 

aangeschoven. “We zijn vorig jaar 
gestart met een speciaal Open NK 
voor Dames. Deze wedstrijden zijn 
nu al een succes, want er komt veel 
nieuw en onbekend talent op af.” 
Daarnaast bestaat sinds 2016 de 
Evezet Nationale Teamcompetitie 
voor dames en junioren tot 20 jaar, 
waar het aandeel vrouwen dit jaar 
flink is toegenomen. “Uit die kweek-
vijver kwamen bijvoorbeeld Mandy 
Swart (14) en Daphne Janssen (16) 
bovendrijven. Zij maakten bij het 
WK Zoetwatervissen voor Dames 
deel uit van het Oranje team.”

LAAGDREMPELIG
Anja juicht deze ontwikkelingen 
toe. “In de tijd dat ik begon met 
wedstrijdvissen, was ik zo’n beetje 
de enige vrouw en nam ik het bijna 
altijd op tegen alleen maar man-
nen.” Ze denkt dat er in Nederland 
nog genoeg vissende vrouwen en 
talenten rondlopen. “Met het Open 
NK zie je al dat meer meiden zich 
aanmelden omdat deelname laag-
drempeliger is geworden.” Boven-
dien blijkt uit cijfers van landelijk 
onderzoek dat er nog genoeg winst 
valt te halen. Piëtte: “Ongeveer een 
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kwart miljoen vrouwen geeft aan 
weleens te vissen. Daarvan hebben 
er ruim 30.000 de VISpas. Dus er 
zit zeker nog veel potentie in. Vis-
sen is bovendien een gezinsactivi-
teit, je kunt prima met je vriend of 
man mee gaan. Zeker met de gratis 
MeeVIStoestemming kun je op een 
mooie en laagdrempelige manier 
kennismaken met de hengelsport.”

VAKER VISSEN
Fabiënne vermoedt daarbij dat er 
veel vrouwen zijn die slechts een 
enkele keer een hengeltje uitwer-
pen, maar stiekem best vaker zou-
den willen gaan vissen. “Zeker als in 
je omgeving niemand vist, kan de 
stap om alleen naar de waterkant 
te gaan groot zijn. Zowel ik als Anja 
hebben het geluk dat enkele fami-
lieleden ook vissen en we zo op weg 
werden geholpen. Heb je die luxe 
niet, dan raad ik je aan om naar de 
dichtstbijzijnde hengelsportvereni-
ging te gaan”, tipt Fabiënne. “Vis 
eens een wedstrijd mee en 
je leert vanzelf men-
sen kennen. Sinds ik 
begin dit jaar deel-
neem aan wed-
strijden van mijn 
hengelsportver-
eniging, heb ik al 
zoveel geleerd en 
veel nieuwe contac-
ten opgedaan.”

GEEN MANNENWERELD
Ondanks de internationale succes-
sen van de dames wordt de hengel-
sport door velen nog steeds gezien 
als een traditioneel mannenbol-
werk. Volgens de drie dames moe-
ten vrouwen met ambities zich 
daardoor echter niet laten afschrik-
ken. Fabiënne: “Dit jaar deed ik als 
enige vrouw mee met de zomer-
competitie van HSV Ons Stekkie. 
Daar keek niemand vreemd van op. 
De heren vonden het juist fantas-
tisch en hielpen me enorm op weg.” 
Vissende dames die serieus aan de 
weg timmeren worden door ieder-
een voor vol aangezien. “Van bui-
tenaf lijkt de sportvisserij wellicht 
een traditionele mannenwereld, 
maar dat valt in de praktijk heus 
wel mee”, zegt Piëtte.

GLIBBERIG
Is het bovendien een-

maal bekend dat je vist, 
dan went je omgeving daar 

snel aan. “Mijn vriendinnen we-
ten dat ik veel tijd kwijt ben aan 
mijn hobby en respecteren dat”, 
zegt Anja. “Door alle wedstrijden 
en trainingen is het wel eens lastig 
om met een vriendin af te spreken.” 
Sinds Fabiënne wedstrijden vist, 
moet ze geregeld uitleggen wat er 
leuk is aan het turen naar een dob-
ber. “Inmiddels kan ik goed duide-
lijk maken dat wedstrijdvissen veel 
meer is. Juist het sociale aspect is 
zo leuk aan de wedstrijdwereld.” 
Toch zijn haar vriendinnen nog niet 
echt gecharmeerd van wormen en 
maden. “Dat vinden ze maar glib-
berig en vies”, zegt ze terwijl ze een 
prachtige ruisvoorn onthaakt.

VIES WORDEN
Dat ‘vieze’ onderdeel van sportvis-
sen moet je als vrouw wel accep-

teren. Hoewel Anja en Fabiënne er 
vandaag piekfijn uitzien, zijn ze het 
erover eens dat je vaak even een 
stukje vrouwelijkheid opzij moet 
zetten tijdens het vissen. “Make-up 
kun je wel vergeten, dat regent er 
alleen maar af”, lacht Anja. Fabiën-
ne: “Mensen die niet weten dat ik 
vis, kijken weleens verbaasd als er 
zwarte modder onder mijn nagels 
zit. Normaal wil ik er altijd verzorgd 
uitzien en gebruik ik geregeld acryl-
nagels en make-up. Maar tijdens 
wedstrijden houd ik het hooguit bij 
wat mascara.”

KUNSTNAGELS
Over nagels heeft Anja nog wel 
een mooie anekdote van afgelopen 
WK in Hongarije. Ze viste daar op 
dwergmeervalletjes en ving in twee 
dagen ruim 600 exemplaren. Haar 
nagels waren tijdens de trainings-
dagen al gescheurd. “Die katvissen 
hebben een hele harde bek, wat het 
onthaken lastig maakt. Dat ging ten 

koste van mijn nagels. Om te voor-
komen dat ze nog verder zouden 
scheuren, heb ik de bondscoach op 
pad gestuurd om acrylnagels voor 
me te halen”, lacht ze. Helaas vond 
Stefan Verhoeven geen nepnagels. 
“Toen heb ik met secondelijm een 
stukje tie wrap op mijn nagels ge-
plakt zodat ze niet verder zouden 
scheuren. Later viel me op dat de 
Hongaarse dames allemaal kunst-
nagels hadden; die wisten natuur-
lijk wat ze konden verwachten.”

ONVERWACHT BEZOEK
Tijdens het gesprek vangen bei-
de dames eigenlijk constant vis en 
het aanslaan, afsteken van de hen-
gel, onthaken, beazen en bijvoe-
ren gaan als een geoliede machine 
door. Tot er ineens consternatie is 
bij Anja: tijdens het binnenhalen 
van een kleine brasem wordt deze 
gegrepen door een snoek. Gerouti-
neerd schept ze de grote roofvis en 
pakt hem in de kieuwgreep. “Dit ge-

beurt wel vaker, maar de snoek ook 
daadwerkelijk landen lukt zelden.” 
Na een fotosessie mag de vis weer 
terug, maar wel een eind verderop. 
“Anders verstoort hij mijn voerstek 
straks nog meer.”

HOGE VERWACHTINGEN
De komende jaren kunnen we vol-
gens Piëtte nog veel meer verwach-
ten van de vissende dames in de 
nationale en internationale wed-
strijdvisserij. “We blijven de ingesla-
gen weg volgen. De drempel om aan 
wedstrijden deel te nemen moet 
zo laag mogelijk zijn. Bijvoorbeeld 
door die centraal in Nederland te 
houden.” Het doel is dat er op ter-
mijn een Teamcompetitie voor al-
leen vrouwen komt. “Nu koppelen 
we dat nog aan de junioren tot 20 
jaar omdat er te weinig vrouwen 
zijn. Maar als je nagaat dat we nu al 
in de top van het internationale da-
mesvissen meedraaien, belooft dat 
nog wat voor de toekomst!”

Piëtte van Hoorn: “Het doel is dat we binnen een paar jaar  
een volwaardige vrouwencompetitie hebben.”

Ongeveer 
250.000 

vrouwen vissen 
wel eens

Plots klapt er een snoek op Anja’s vangst.

Geen make-up, vieze nagels, vissenslijm: het hoort erbij.


