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         hET WK-STEKKIE TErrEIn

PROGRAMMA EN HOTSPOTS OP HET WK

GrATIS MET hET OV
Kom je met het Openbaar Vervoer 
en ben je in het bezit van een VISpas, 
koop dan alleen een kaartje tot 
Almere CS. Vanaf hier rijden er 
namelijk pendelbussen die gratis 
toegankelijk zijn op vertoon van de 
VISpas. Ook de reguliere buslijn 5 
naar Almere Buiten rijdt langs het 
parcours en is op vertoon van de 
VISpas gratis te gebruiken. Beide 
bussen stoppen midden op het WK evenemententerrein, dus je bent gelijk op the place to be!

hET WEDSTrIJDSChEMA

ZATErDAG 5 SEPTEMBEr 
08.30 uur Eerste signaal – De deelnemers mogen naar hun plaats
09.15 uur Tweede signaal – Begin aas/voer controle 
10.25 uur Derde signaal – Zwaar voeren
10.30 uur Vierde signaal – Begin van het kampioenschap
13.25 uur Vijfde signaal - Nog 5 minuten vissen
13.30 uur Zesde signaal - Einde van de 1e wedstrijd en weging
16.00 uur Resultaten van de 1e wedstrijd 
16.30 uur 4e ploegleiderbespreking - Loting van de vakken voor de 2e wed-

strijd

ZOnDAG 6 SEPTEMBEr
08.30 uur Eerste signaal – De deelnemers mogen naar hun plaats
09.15 uur Tweede signaal – Begin aas/voer controle
10.25 uur Derde signaal – Zwaar voeren
10.30 uur Vierde signaal – Begin van de 2e wedstrijd
13.25 uur Vijfde signaal – Nog 5 minuten vissen
13.30 uur Zesde signaal - Einde van de 2e wedstrijd en weging
17.00 uur Prijsuitreiking en afsluiting door Burgemeester Annemarie 

 Jorritsma in schouwburg (vrij toegankelijk)
19.30 uur Slotbanket in Schouwburg Almere (alleen voor genodigden)

hET TrAInInGSSChEMA

MAAnDAG 31 AUGUSTUS T/M DOnDErDAG 
3 SEPTEMBEr 
10.30 uur Aanvang van de 1e training
13.30 uur Einde van de training
15.00 uur Aanvang 2e training
18.00 uur Einde van de 2e training

  
VrIJDAG 4 SEPTEMBEr
10.30 uur Aanvang van de laatste, verplichte, training 
13.30 uur Einde van de training

17.45 uur Vlaggenparade van Gemeentehuis (Stadhuisplein 1, 1315 HR 
Almere) naar Schouwburg (Esplanade 10, 1315 TA Almere)

18.30 uur Opening en officiële ontvangst van het 56e Wereldkampioenschap 
Senioren 2009. Deze happening is in de Schouwburg en vrij toe-
gankelijk. De receptie die hierop volgt is alleen voor genodigden. 

DE nATIOnALE SELECTIE VAn nEDErLAnD
De coaches en hun selectie waaruit ze tijdens het WK het best 
mogelijke team zullen selecteren. Boven v.l.n.r.: Willem Raven 
(coach), Christian Surquin, Jo Adriolo, Dieter Friederichs, 
Stefan Altena en André Schipper (coach). 
Zittend, v.l.n.r.: Jurgen Spierings, Arjan Klop, Jack Valkenburg, 
John Savelkoul en bondscoach Jan van Schendel.

hIEr KUn JE TErEChT VOOr:
- het WK-programmaboekje
- de unieke WK T-shirts
- de Stekkie Set
- nog heel veel meer gadgets en goodies
- een abonnement op Hét Visblad
- alle informatie over vissen in Nederland

CATErInG En TErrAS

WK InTErnET TV
Op beide wedstrijddagen verslaat 
onze charmante visverslaggeefster 
Fishing Felicia het WK op haar unieke 
eigen wijze. De filmpjes zijn dagelijks 
vanaf 20.00 uur te zien op 
www.wksportvissen2009.nl 

hET WK BErEIKBAAr
De organisatie verwacht circa 
30.000 bezoekers die zowel met 
de auto als met het Openbaar 
Vervoer komen. Om al deze 
mensen zonder vertraging naar 
het WK-parkoers te krijgen is 
er een groot parkeerterrein 
ingericht en rijden er vanaf 
Almere CS pendelbussen. Op 
vertoon van je VISpas kun je hier 
gratis mee reizen!

MET DE AUTO
Neem op de A6 afslag 6 en vervolg 
de S104. Hier staat het parkeerterrein 
duidelijk aangegeven. Maak je gebruik 
van een navigatiesysteem, voer dan het 
volgende adres in: Marathonlaan 12 , 
1318 EE Almere. 

PArKInG
Sportcomplex

Fanny Blankers-Koen 

Spaar ze allemaal!



De Stekkie Visdagen worden mede mogelijk gemaakt door:

STEKKIE WK-DAGEn
Speciaal voor alle viskids van 
nederland zijn er tijdens het 
WK de Stekkie WK-dagen op 
het Stekkieterrein. hier worden 
op zaterdag en zondag veel 
activiteiten georganiseerd door 
het Stekkie-team, de Karper 
Studiegroep nederland (KSn), 
de Vereniging voor nederlandse 
Vliegvissers (VnV) en de 
Snoekstudiegroep nederland 
België (SnB). Als kers op 
de taart hebben we de beste 
wedstrijdvissers van Wielco en 
Pure Fishing weten te strikken 
om jullie nog beter te leren 
vissen!
Wees erbij, of je bent niet blij!

09.00 uur
Opening Stekkieterrein en inschrijven 
voor rondleiding langs wedstrijdpar-
cours.

Hele dag
Workshops van Wielco, Pure Fishing, 
de KSN, VNV en de SNB

09.30 uur
Eerste signeersessie Ed Stoop en 
Marco Kraal van VIS TV

15.00 uur
Tweede signeersessie Ed Stoop en 
Marco Kraal van VIS TV

De WK-Stekkiedagen worden georganiseerd en mede mogelijk gemaakt door:

Dan mag je nIET:
• met twee hengels vissen!
• buiten het water van jouw vereniging vissen!
• op roofvissen vissen!

Dat is mooi balen, dus ga snel naar je hengel-
sportwinkel of de site van jouw vereniging en koop 
vandaag nog de JeugdVISpas.

Je mag méér met de JeugdVISpas!

MEEr InFO: WWW.VISPAS.nL

WÁÁÁÁÁÁÁÁÁT?
HEB JIJ NOG GEEN JEUGDVISPAS?

Kijk voor meer info over 
de WK-stekkiedagen op:
www.stekkie.nl


