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Voor Kirina Raterink (19) gaat 2020 de boeken in als haar beste 
visjaar ooit. In september werd ze Nederlands Kampioen bij de 
junioren (U20) en zesde bij het Open NK Dobbervissen Dames. 
Wat haar betreft is dit slechts het begin. Tijdens een training 
aan het Noordhollandsch Kanaal blikt Hét VISblad met Kirina 
terug op 2020 én vooruit op haar toekomstplannen.
TEKST: JUSTIN BURGGRAAF > FOTOGRAFIE: SANDER BOER

BEWEZEN  TALENT
TRAINEN MET DE NEDERLANDS KAMPIOEN JUNIOREN

 ‘Even’ een ochtend trainen 
in Landsmeer betekent 
een halve wereldreis 
voor Kirina: vanuit haar 
woonplaats Winterswijk 

is het met de auto twee uur heen en 
twee uur terug. “En toen ik vanmor-
gen na een half uur rijden bedacht 

dat ik mijn schepnet was vergeten, 
kon ik weer terug naar huis. Geluk-
kig was ik ruim op tijd vertrokken”, 
klinkt het desalniettemin opgeto-
gen. Vandaag kiest De Achterhoekse 
niet voor de gemakkelijkste weg en 
plaatst ze haar viskist aan een voor 
haar onbekend stuk van het Noord-

hollandsch Kanaal. “Zo leer je het 
meest, want met wedstrijden heb 
je de stek immers ook niet voor het 
uitkiezen”, legt ze uit terwijl ze een 
imposante verzameling visspullen 
uit haar auto tevoorschijn tovert. Na 
een uur is ze klaar met opbouwen, 
het voer bereiden en peilen.

 SNEL SUCCES
“Om zes uur van huis en om tien 
uur eindelijk vissen: je moet er wat 
voor over hebben”, zegt Kirina glim-
lachend terwijl ze de hengel afsteekt 
om de eerste vis te onthaken. “Bin-
nen een paar seconden vis, dat is 
hoopgevend.” Even daarvoor sloeg 

de twijfel nog toe tijdens het peilen. 
Waar het kanaal normaal minstens 
drie meter diep is op 11,5 meter af-
stand van de oever, bleek op dit bre-
de stuk hooguit anderhalve meter 
water te staan. Haar voorspelling 
dat hier altijd wel een visje te van-
gen is, komt dus alsnog uit. Na en-

kele minuten bezig te zijn staat de 
teller zelfs al op vier vissen, waaron-
der twee knappe baarzen.
 
TWEE VOERSTEKKEN
Kirina heeft aan het begin niet al-
leen op 11,5, maar ook op zes meter 
afstand gevoerd. Zodra de beet op >>
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Kirina prikt 
zowel dode 

maden als casters 
op de haak
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de meest verre stek even wegvalt, 
schakelt ze snel over. “Het loont bij-
na altijd om twee voerstekken te 
onderhouden. Vaak komt er op die 
tweede stek nog een bonusvis uit”, 
tipt ze. Vervolgens vertelt ze over 
het rare coronaseizoen dat bij veel 
wedstrijden roet in het eten gooide. 
De Achterhoekse werkt drie dagen 
in de week als onderwijsassistent 
en probeert daarnaast twee keer per 
week te trainen op bekende wed-
strijdwateren. “Dat voelt wel gek, 
want je hebt geen idee wanneer er 
weer wedstrijden zijn. Maar tijdens 
een trainingssessie leer je altijd bij.” 

Bovendien is vissen voor mij een 
manier om te ontspannen. Een dag 
is voor mij al geslaagd als ik lekker 
aan het water kan zitten – zelfs als 
ik niks vang.”
 
VERENIGING DANKBAAR
Hoewel Kirina al sinds 2014 wed-
strijden vist, kwam de boel pas echt 
op stoom toen ze een auto ter be-
schikking had. “Eerder was ik altijd 
gebonden aan lokale verenigings-
wateren waar ik met een fietskar 
heen kon. Voor wedstrijden kon ik 
wel vervoer regelen, maar trainen 
was lastiger”, legt ze uit. Tijdens 
haar eerste jaren was ze vooral aan-

Kirina vist het hele jaar door en is 
de beroerdste niet om haar win-
tergeheimen prijs te geven. “In de 
winter houd ik mijn voer schraal. 
Dat betekent in mijn geval onge-
veer 2/3 delen leem en 1/3 deel 
donker voer. Verder doe ik er vrij-
wel altijd dode maden doorheen, 
net als in de warme maanden.” 
Door het gebruik van een topelas-
tiek kan Kirina uitermate verfijnd 
vissen. Tijdens de reportage 
gebruikte ze een 12/00 hoofdlijn 
met 6/00 tot 8/00 haaklijn, een 
1-grams dobber en haakmaatje 18 
tot 20. Zelfs met deze gevoelige 
combinatie wist ze een serie sterke 
baarzen te vangen. “Komen er 
ineens veel grote brasems op je 
stek, dan kun je gerust iets grover 
gaan vissen”, tipt Kirina. Voor alle 
wedstrijdvissertjes in spe heeft 
ze nog een afsluitend advies: “Ga 
eens naar een nationale wedstrijd 
toe en kijk dan een paar uur mee 
bij een ervaren wedstrijdvisser. Dat 
is echt ontzettend leerzaam.”

>>
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gewezen op haar vereniging W.H.V. 
De Karper uit Winterswijk. “Zonder 
hun hulp was ik nooit zover geko-
men. Mijn vader leerde me op mijn 
vierde vissen. Maar op den duur is 
hij afgehaakt, terwijl ik juist steeds 
fanatieker ben geworden. Hij had 
ook geen zin om mij elk weekend 
door heel Nederland te rijden. Dank-
zij de vrijwilligers en een team van 
gelijkgestemde jeugdvissers bij de 
vereniging kon ik alsnog overal aan 
wedstrijden deelnemen.”
 
NEDERLANDS KAMPIOEN
Al dat trainen betaalde zich in sep-
tember afgelopen jaar twee keer uit.
Te beginnen op 5 september, toen 
Kirina zesde werd tijdens het Open 
NK Dobbervissen. “Daar eindigde ik 
boven een aantal heel ervaren da-
mes, dus daar ben ik erg trots op”, 
glundert ze. Een week later beleef-
de de Achterhoekse het hoogtepunt 
uit haar nog prille wedstrijdcarriè-
re: tijdens het Open NK aan de Lage 
Vaart werd ze Nederlands Kampi-
oen bij de Junioren tot 20 jaar. “Dat 
was ook heel bijzonder, zeker om-
dat ik daar nog nooit had gevist. We 
wisten niet veel meer dan dat er 
veel kleine vis zit en dat één of twee 
grote brasems cruciaal waren voor 
een goede notering. Dat de nummer 
twee van die dag ook een vrouw 
was, laat trouwens wel zien dat het 
damesvissen in de lift zit.”
 
DROMEN
Harde wind en veel drijfvuil maak-
ten het een uitdagende wedstrijd, 
maar toch wist Kirina als een van 

de weinigen al vrij snel een grote 
brasem te haken. Toen ze een kwar-
tier voor tijd nóg een bak van een 
brasem ving, kon het bijna niet 
meer fout gaan. “De uitslag zou pas 
later bekend worden, maar ieder-
een feliciteerde me al direct na af-
loop, want niemand anders had 
twee platten gevangen.” Haar Delfts 
Blauwe bord had ze graag in ont-
vangst genomen op het Sportvis-
serij Nederland Topsportgala, maar 
ook daar gooide corona roet in het 
eten. “Het is een extra reden om vol-
gend jaar opnieuw voor een podi-
umplaats te gaan”, klinkt het ambi-
tieus. Het succes smaakt dus naar 
meer. “Mijn droom is om geselec-
teerd te worden voor de nationale 
ploeg”, zegt ze enthousiast.
 
VERBETERPUNTEN
Om die droom te bereiken wil Ki-
rina nog flink wat punten verbete-
ren, variërend van kleine details tot 

OOK BIJ EEN TRAINING HEEFT 
KIRINA VERSCHILLENDE TOPSETS 
VOOR HET GRIJPEN LIGGEN

VISpas
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specifieke visserijen. “Ik ben er echt 
nog lang niet”, zegt ze bescheiden. 
“Soms is het bijvoorbeeld beter om 
niet te cuppen, maar voerballen te 
gooien. Dat is nog niet mijn sterk-
ste punt.” Ook matchvissen wil ze 
onder de knie krijgen. “Vaste stok-
vissen vind ik het mooiste wat er 
is, maar de match is soms gewoon 
nodig.” Gelukkig krijgt ze flink wat 
hulp. Onder meer bondscoach Jan 
van Schendel en wedstrijdtopper 

Anja Groot hebben haar de af-
gelopen tijd op weg gehol-

pen. “En vanaf januari 2021 maak ik 
onderdeel uit van het Evezet/Maver 
damesteam. Van die ervaren dames 
ga ik ook een boel leren.”
 
GROTE BRASEMS
Vandaag lijkt ze weinig fout te kun-
nen doen. Na drie uur vissen is de 
beet er geen moment uit geweest. 
Constant glijden er blieken, knap-
pe (ruis)voorns en dikke baarzen in 
haar schepnet. Hoewel Kirina zicht-
baar geniet, is de wedstrijdvisser in 
haar allesbehalve tevreden. “Om op 
dit water wedstrijden te winnen, 
moet je op een gegeven moment 
grote brasems gaan vangen. Die 
ontbreken nog”, zegt Kirina terwijl 
ze wat pieren knipt. “Misschien dat 
dit het verschil gaat maken.” Niet 
veel later blijken de wormen vooral 
grote baarzen wakker te maken. En-

kele exemplaren van zo’n 30 cen-
timeter trekken met veel ge-
weld het elastiek uit de top 
en zorgen zo voor het nodige 

spektakel. De grote brasems laten 
zich echter niet zien.
 
LEUK ÉN TOPSPORT
Na vier uur vissen maakt Kirina de 
balans op, want normaal gesproken 
zou een wedstrijd nu voorbij zijn. 
Het uitblijven van grote brasems 
stemt haar ontevreden. “Eens kij-
ken wat we zo anders gaan doen”, 
klinkt het overpeinzend terwijl ze 
wat nieuwe voerballen kneedt. Nu 
ze er toch is, heeft de Achterhoek-
se besloten nog een paar uurtjes te 
blijven. “Vrienden verklaren me ge-
regeld voor gek, met al dat reizen. 
Drie weken geleden was ik nog aan 
het Limburgse Lateraalkanaal, nu zit 
ik weer hier. Ze snappen niet dat ik 
zo ver rijd om een voorntje te van-
gen”, vertelt ze lachend. Gelukkig 
kan ze naar eigen zeggen goed uit-
leggen wat haar drijft. “Zo lukt het 
me meestal toch om mensen te la-
ten inzien dat wedstrijdvissen leuk 
én topsport is.”

Een serie knappe 
baarzen geeft 
goed partij.

Voerballen 
gooien is een 

precisiewerkje dat 
Kirina nog beter 

onder de knie wil 
krijgen


