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>> WITVISSEN > YOURI'S HARTEWENS IN VERVULLING

Een droomvakantie? Een bucketlist afwerken? De 
ongeneeslijk zieke wedstrijdvisser Youri van Lieshout had 

maar één wens: een eigen visvijver. Het 17-jarige talent heeft 
naar verwachting nog maar een jaar te leven en wil graag 

zo lang mogelijk van zijn hobby kunnen genieten. Dankzij 
Stichting Zorgeloos Kind ligt er nu een visvijver van 20 bij 30 

meter in zijn achtertuin in Lierop.
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Tot enkele weken terug bestond de achter-
tuin van Youri’s ouderlijk huis uit een groot 
grasveld dat werd omzoomd door enorme 
bomen. Nu ligt er geen gras meer, maar een 
prachtige visvijver. Aan de oever daarvan 

zit de wedstrijdvisser op zijn viskist. Om hem heen wor-
den door opa en een schoolvriend de laatste bomen ge-
plant. De vissteiger ontbreekt nog, maar de eerste vissen 
zwemmen al rond. En komen ook af en toe even boven 
water: na vijf minuten is het al raak en steekt Youri zijn 
hengel af. Een mooie voorn, die na het onthaken zorg-
zaam wordt teruggezet. “Er zitten pas 400 vissen in, dus 
verwacht er vandaag niet te veel van, hoor,” zegt Youri 
haast verontschuldigend. 

VEEL VRIJWILLIGERS
Toch vangt hij binnen een kwartier al drie vissen. En 
dan te bedenken dat de vijver er nog geen twee weken 
ligt. “Het is allemaal supersnel gegaan. Er is met man 
en macht gewerkt om alles gereed te maken.” Een gro-
te groep vrijwilligers en familieleden heeft geholpen 
met weghalen van de bomen en het graven en aanleg-
gen van de vijver. “Daarna heeft de brandweer water ge-
haald uit het nabijgelegen kanaal en bij het champig-

nonbedrijf aan de overkant en in de vijver gepompt.” De 
vis voelt er zich vermoedelijk prima in thuis. “Een paar 
dagen geleden is er iemand gekomen om alle waarden 
te meten. Het water blijkt van dusdanig goede kwaliteit 
dat er zelfs forel in zou kunnen zwemmen.”

SUPER SCHERP
Tussen het praten door verliest Youri zijn dobber geen 
moment uit het oog. De antenne steekt slechts enkele 
millimeters boven water uit en is door de wind amper te 
zien, maar de Lieroppenaar vist op het scherpst van de 
snede – alsof het een wedstrijd is. “In mijn hoofd ben ik 
altijd bezig met de volgende stap. Of het nou goed loopt 
of niet, mijn gedachten zijn altijd bij het vissen. Dat is 
het mooie eraan: je hebt geeneens tijd om ergens anders 
aan te denken. Nu ik ziek ben is dat mooi meegenomen, 
maar dat was hiervoor ook al het geval. Als het goed 
loopt denk ik: hoe zorg ik dat het nóg beter gaat? Lopen 
de aanbeten terug, dan denk ik: wat ga ik doen om de 
zaak weer op de rit te krijgen?”  Regelmatig schuift Youri 
zijn dobber dan ook iets omhoog of omlaag. “Als het qua 
aanbeten minder wordt, kan dit betekenen dat er grote 
vis op de stek ligt. Zeker brasems hebben graag aas dat 
stil op de bodem ligt. Door je dobber iets hoger te zetten, 
vis je met een liggende haak en bereik je dat effect.”

TOPSPORT
Ondanks zijn ziekte beleeft Youri het vissen nog steeds 
als topsport. Al van jongs af aan vist hij bloedfanatiek. 
“Toen ik nog klein was, namen mijn vader en opa me 
mee naar mijn eerste viswedstrijd. Sindsdien vis ik vrij-
wel alleen maar wedstrijden of train ik voor een wed-
strijd.” De uitdaging is zijn belangrijkste drijfveer. “Het 
leuke is dat je elke keer weer moet uitvogelen wat op dat 
water, op die dag en dat moment het beste werkt. Geen 
wedstrijd en vissessie is hetzelfde. Je bent dus constant 
bezig.” Op de vraag of sportvissen dan nog wel een ont-

spannende bezigheid is, moet hij lachen. “Niet altijd, nee. 
Soms kun je best wel een beetje gefrustreerd raken als 
iets niet werkt of het niet lekker loopt.”

TWEE WK’S
Deze wedstrijdmentaliteit heeft hem al heel wat mooie 
ervaringen opgeleverd. Zijn mooiste herinnering? “De 
twee WK’s Zoetwatervissen voor junioren die ik heb ge-
vist”, zegt hij resoluut. “Toen ik begon met wedstrijdvis-
sen, wist ik: een WK is het hoogst haalbare. Als je dan 
na al die jaren wordt geselecteerd, is dat een droom die 
uitkomt.” Bovendien leverde het hem heel wat vrienden 
op. “Ook dat is het leuke aan wedstrijdvissen: je ontmoet 
veel mensen. Het is een klein wereldje en iedereen is 
heel aardig en open.” Het sociale aspect is voor hem een 
belangrijk onderdeel. “We delen allemaal dezelfde passie 
en niemand is te beroerd om je op weg te helpen.”

BLIJVEN VISSEN
Diezelfde passie zorgde ervoor dat hij ook het afgelopen 
jaar zoveel mogelijk is blijven vissen. Youri heeft meer-
dere chemokuren gehad en tenslotte een immuunbe-
handeling. Helaas sloegen beide behandelingen niet 
aan. Tussendoor heeft hij ook nog zijn VMBO-diploma 
gehaald en probeert hij – als hij de energie ervoor heeft 
– te werken bij een varkensboerderij. “Maar zodra ik 
thuiskom, ben ik bezig met onderlijnen knopen en voor-
bereidingen voor de wedstrijden die nog komen.” Zo 
heeft Youri een dag na een chemo-behandeling zelfs het 
NK gevist. “Uiteindelijk moest ik na een uur stoppen en 
ben ik in de auto gaan slapen. Ontzettend balen, want ik 
stond op kop”, zegt hij nog immer teleurgesteld.  

HOOPVOL
Ondertussen zet de wind een tandje bij en moet You-
ri steeds meer moeite doen om zijn hengel op dezelfde 
plek te houden. Toch heeft hij al een stuk of tien vissen 

>> CROWDFUNDINGACTIE
De visvijver in Youri’s achtertuin is te danken aan Stichting Zorgeloos Kind, 
zijn tante en een vriendin. “Nadat Youri aangaf graag een visvijver te wil-
len, is mijn zus meteen aan de slag gegaan. Binnen een week hadden ze de 
benodigde € 5.000,- binnen dankzij een succesvolle crowdfundingactie”, zegt 
moeder Claudia van Lieshout. Het ging allemaal zo snel, dat zij er ook nog een 
beetje beduusd van is. “Het is prachtig dat het allemaal zo snel is geregeld. Zo-
veel vrijwilligers die kwamen helpen, heel veel mensen die graag een steentje 
willen bijdragen. Dat doet ons goed. Het is voor ons als ouders zo intensief dat 
het nooit zonder alle hulp was gelukt.”

gevangen. Al wil het sinds de fotograaf er is niet meer 
echt lukken. “De vissen zijn cameraschuw”, grapt hij. Van 
opgeven is echter geen sprake. “We vissen nog heel even 
verder”, zegt hij als zijn moeder Claudia vraagt of hij 
naar binnen komt. Duidelijk vermoeid cupt hij nog een 
klein balletje voer. Als ook dat geen resultaat oplevert en 
de wind nog verder aantrekt, besluit Youri toch maar te 
stoppen. “Sinds ik morfine gebruik tegen de pijn, zit een 
hele dag vissen er niet meer in omdat ik te moe ben.” 
Toch heeft Youri nog genoeg plannen en is hij hoopvol 
over de toekomst. “Dit jaar zit ik bij de selectie voor het 
WK Junioren en wil ik de teamcompetitie gaan vissen. 
Sterker nog: alle weekenden zitten tot het najaar gevuld 
met wedstrijden”, besluit hij strijdvaardig. 

Youri in actie tijdens het WK Zoetwatervissen Junioren in 2014.

Een kleine goudwinde uit Youri’s eigen visvijver.

>> STEUN 
STICHTING ZORGELOOS KIND
De visvijver van Youri is tot stand gekomen dankzij 
Stichting Zorgeloos Kind. Deze stichting organiseert 
onder andere ontspannende activiteiten voor ernstig 
zieke kinderen, met name voor kinderen met kanker. 
Lees meer over deze stichting of doe zelf een donatie via 
www.stichtingzorgelooskind.nl.  


