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WK DAMES 
ZOET 2021 
THUISWEDSTRIJD

Het 27e WK Dames zoetwatervissen vindt op zaterdag 21 en zondag 22 
augustus plaats aan de Lage Vaart bij Lelystad. Nadat dit evenement vorig 
jaar vanwege corona werd uitgesteld, staan de Oranje dames te trappelen 

van ongeduld om in eigen land een gooi te doen naar de wereldtitel.
DOOR: JORAN BAL

Floor Verhoeven
“Heel raar.” Zo omschrijft Floor 
Verhoeven de situatie van het 
afgelopen jaar. “Het was heel 
frustrerend dat het WK niet 
doorging, maar we hebben er 
als team het beste van gemaakt 
door de kans te benutten om in 
de dagen dat het toernooi zou 
plaatsvinden op het parcours te 
trainen. Op zo’n seizoensgebon-
den water kan dat dit jaar in ons 
voordeel werken.” Ze heeft mede 
daardoor goede hoop op een 
podiumplek. “We weten wat er 
zwemt en komen vermoedelijk 
niet voor grote verrassingen te 
staan. Het vissen op brasem is 
ook een typisch Nederlandse vis-
serij, al zijn er wel meer landen 
die daar raad mee weten. Denk 
aan België en Frankrijk”, tipt 
ze enkele mogelijke favorie-
ten. Voorlopig is het volgens 
Verhoeven een kwestie van fit 
blijven – fysiek en mentaal – om 
zo goed voorbereid mogelijk de 
trainingsweek in te gaan. “Dan 
kunnen we pas definitief de 
vooraf bedachte tactiek testen. 
Natuurlijk wel ietwat selectief 
en niet en plein public, want de 
concurrentie houdt ons nauwlet-
tend in de gaten. We zullen dus 
met de kaarten tegen de borst 
trainen.”

Een WK in eigen land is iets om naar-
toe te leven, maar Team Hol-
land kan niet wachten tot het 
startsignaal op 21 augus-
tus klinkt. “Doordat het 

WK Dames Zoet vorig jaar van de 
wedstrijdkalender werd gehaald, 
duurt de voorbereiding nu al 
twee jaar – dat is meer dan ge-
noeg”, zegt bondscoach Stefan 
Verhoeven. De tactiek is immers 
al een hele poos geleden be-
paald. “Toen de situatie rondom 
corona meer ontspannen was, 
hebben we een aantal keer aan de 
Lage Vaart getraind in de periode 
rondom het kampioenschap. Dat is 
niet voor niets geweest, want de vis-
serij op dit water verschilt sterk door het 
jaar heen. Door in ongeveer dezelfde om-
standigheden te trainen hebben we een aardige 
basis om op voort te borduren. Dat jaartje voorsprong 
komt goed van pas.”

MENTALE TRAINING
Het afgelopen jaar hebben Verhoeven en zijn collega 
Jan van Schendel vooral online contact gehouden met 
het team. “We konden maar zeer beperkt naar de wa-
terkant toe, dus hebben we ons gefocust op zaken zoals 
mentale training. Corona heeft immers impact gehad 
op het mentale gestel. Veiligheid was nooit een issue 
– het ging altijd alleen maar over vissen – maar dat 
speelt nu wel een rol in sommige koppies. Het is voor 
ons als coaches zaak om de focus weer volledig op het 

Anja Groot
“Natuurlijk had ik liever vorig 
jaar al het WK gevist, maar we 
zijn blij met de extra trainingen. 
Daarin hebben we bepaalde 
zaken verder kunnen perfec-
tioneren”, bekijkt drievoudig 
individueel wereldkampioen 
Anja Groot de zaak positief. 
De uitgebreide voorbereiding 
maakt Nederland in haar optiek 
tot een van de favorieten voor 
de titel, maar dat is nog geen 
garantie voor de zege. “We doen 
er vanzelfsprekend alles aan om 
goud te winnen met de ploeg. 
Er zijn echter ook andere sterke 
landen die best wat kennis van 
en ervaring op de Lage Vaart 
hebben en aanspraak kunnen 
maken op de titel.” Bovendien 
moet Oranje er volgens Groot 
voor waken dat de ploeg zich 
niet blindstaart op wat ze nu 
al weten. “Zo is het weerbeeld 
dit jaar duidelijk anders dan 
in 2020. En de situatie tijdens 
onze training is natuurlijk niet te 
vergelijken met de aanloop naar 
de WK-wedstrijden. Als er in de 
trainingsweek door tig landen 
met ieder vijf vissers iedere dag 
wordt gevoerd, reageert de vis 
daar mogelijk anders op dan 
toen wij er zaten. Het kan daar-
om zeker geen kwaad om onze 
ogen open te houden en te zien 
hoe landen die de tactiek vanaf 
het nulpunt moeten opbouwen 
te werk gaan.”

Ingeborg 
Audenaerd
Ingeborg Audenaerd (39) is de 
nestor van Team Holland. Zij vist 
sinds 1999 internationale wed-
strijden en kroonde zich al eens 
tot individueel wereldkampioen. 
“Het WK is een fantastische 
happening en zo’n bijzondere 
wedstrijd went eigenlijk nooit. 
Toch kan ik me inmiddels goed 
mentaal voorbereiden op de 
spanning en alles wat erbij komt 
kijken. Zeker nu we in eigen land 
vissen is er extra media aan-
dacht.” Het afgelopen jaar heeft 
Audenaerd veel getraind op 
‘technische’ wateren. “Daar heb 
ik me op verschillende discipli-
nes toegelegd om zo goed mo-
gelijk voorbereid te zijn. Het zal 
aan de Lage Vaart vermoedelijk 
een technische visserij worden 
op kleine vis, met één of twee 
dikke brasems als bonusvis. Ver-
der ga ik niet teveel op de details 
in, want andere landen lezen 
mee. Zo zullen we ook in de 
officiële  trainingsweek niet het 
achterste van onze tong laten 
zien. Toplanden zoals Frankrijk, 
Engeland en Hongarije weten 
immers wel raad met dit type 
visserij.” Team Holland heeft er 
alles aan gedaan om zo goed 
mogelijk te scoren. “Het is een 
grote eer om voor Nederland 
uit te komen, dus natuurlijk ga 
je voor de eerste plaats met het 
team. De samenstelling daarvan 
is de laatste jaren nagenoeg het-
zelfde gebleven, dus iedereen is 
op elkaar ingespeeld. Dat biedt 
perspectief voor het WK.”

vissen te krijgen. Alle ‘randzaken’ dienen op-
zij te worden geschoven zodat de concen-

tratie optimaal is.” Nu alles weer een 
beetje begint te lopen, is het Oranje 

damesteam onlangs ook naar de 
Lage Vaart geweest voor een trai-

ning. “Dan merk je dat ze elkaar 
aan de waterkant hebben ge-
mist”, zegt Verhoeven. “Het 
sociale aspect van de wed-
strijdsport moet je niet onder-
schatten.”

TACTISCH INTERESSANT
Uit de trainingssessies kwam 

tot dusver naar voren dat de vis-
serij tijdens het WK vermoedelijk 

gemengd zal zijn. “In bepaalde vak-
ken zal de grote brasem (2 tot 3 kilo per 

stuk) de doorslag gaan geven, maar die vis-
sen zwemmen niet overal”, zegt bondscoach 

Jan van Schendel. “Zit je in een vak waar de brasem 
niet dik gezaaid is, dan gaat kleine vis – zoals voorn en 
baars – de hoofdrol spelen. Het wordt tactisch gezien 
dus heel interessant.” Gevraagd naar de kansen van de 
Oranje equipe, bouwt Van Schendel ondanks het thuis-
voordeel (‘niemand is zo goed voorbereid als wij’) enige 
reserve in. “We vissen in eigen land, dus het doel is een 
medaille. Liefst een gouden, maar er zijn meer teams 
die hier aanspraak op kunnen maken. In onze ploeg 
zitten diverse individueel wereldkampioenen, maar de 
teammedaille ontbreekt nog. Op dat vlak boeken we 
vooruitgang en hopelijk kunnen we die zo vurig ge-
wenste laatste stap aan de Lage Vaart zetten.”
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Brynn Klootwijk
Met haar 17 jaar is Brynn Kloot-
wijk de benjamin van de ploeg. 
“Dat het vorig jaar niet doorging 
was erg jammer, maar bood me 
wel de mogelijkheid om extra 
ervaring op te doen.” Daarbij lag 
de nadruk op het onder de knie 
krijgen van zaken die aan de Lage 
Vaart mogelijk een rol kunnen 
gaan spelen. “Zo heb ik indivi-
dueel getraind op het vangen 
van bonusvissen in wateren die 
enigszins vergelijkbaar zijn met 
het wedstrijdparcours. Denk aan 
de voertactiek, aaspresentatie 
en het geduld bewaren om op 
de grote vis te wachten. Als het 
niet lekker liep, was ik vaak snel 
geneigd om op grote aantal-
len kleine vis te mikken.” De 
teamdoelstelling om zo hoog 
mogelijk te eindigen deelt Brynn, 
al is ze zelf stiekem al blij dat ze 
deel uitmaakt van Team Holland. 
“Dit wordt mijn eerste WK en 
dat is op zich al een bonus – dat 
ik werd geselecteerd was eerlijk 
gezegd een verrassing. Het 
wordt sowieso een hele leerzame 
periode tussen al die bijzonder 
ervaren wedstrijdvissers. Als ik 
een wedstrijddag mee mag vis-
sen, dan zou dat voor mij als een 
overwinning voelen.”

Mandy Swart
Mandy Swart kan niet wachten 
tot de wedstrijden – waaronder 
het WK – weer beginnen. “Als ik 
train doe ik dat met 100% inzet. 
Maar het is nu eenmaal zo dat 
je in wedstrijden toch altijd net 
even iets meer weet te geven. 
Het competitie-element werkt 
als een soort trigger voor wat ex-
tra motivatie.” Het strijdplan voor 
het WK ligt al klaar en is goed-
deels gebaseerd op de ervaringen 
die de ploeg vorig jaar opdeed. 
“Toen hebben we op de geplande 
wedstrijddagen met de ploeg 
op het parcours gevist. Eerst 
probeerde iedereen wat anders, 
waarna we de beste aanpak col-
lectief hebben ingezet. Dat pakte 
vrij aardig uit.” De noodzaak om 
nu (twee maanden voor het WK, 
red.) al op het parcours te gaan 
trainen is volgens Swart dus 
niet zo groot. “De vangsten op 
de Lage Vaart zijn nu nog slecht, 
maar trekken in de zomer altijd 
aan. De situatie is dus moeilijk 
te vergelijken. Pas als we vlak 
voor het toernooi weer die kant 
op gaan kunnen we de gekozen 
tactiek aan een laatste test 
onderwerpen.” Dat moet dan 
volgens haar resulteren in goud. 
“Daar ga je als sportvrouw altijd 
voor, en helemaal nu het in eigen 
land is.”

Sportvisserij Nederland is organisator en gastheer 
van het WK Dames Zoetwatervissen 2021. Ga naar 
www.sportvisserijnederland.nl voor het laatste 
nieuws en meer informatie rondom dit wereld-
kampioenschap in eigen land.

Kira Epping
“Er is maar één plek die telt, en 
dat is de eerste plaats. Daar gaan 
we voor.” Kira Epping is duide-
lijk in haar ambities, ondanks 
de ietwat aparte voorbereiding 
op het WK. “Het was ook voor 
wedstrijdvissers een apart jaar, 
met veel afgelaste wedstrijden 
en trainingen. Desondanks is de 
Lage Vaart redelijk bekend terrein 
voor ons. We hebben daar vorig 
jaar al met de ploeg geoefend 
en dit jaar ben ik er zelf een paar 
keer gaan trainen. Die informatie 
deel je vervolgens met het team. 
Bovendien gaan we vlak voor 
het WK als ploeg nog twee keer 
die kant op, dus we proberen het 
thuisvoordeel zo goed mogelijk 
te benutten.” Mocht er publiek 
zijn toegestaan, dan verandert 
dat voor Epping niet heel veel. 
“Die steun wordt uiteraard erg 
gewaardeerd, maar tijdens wed-
strijden krijg ik amper iets mee 
van wat er achter me gebeurt. 
Alle aandacht ligt bij het vissen.”


