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Frankrijk en Polen grote 
winnaars wk jeugd zoet

Het Wereldkampioenschap Zoetwatervissen voor 
junioren is voor de drie Nederlandse teams niet 
helemaal geworden waar vooraf op was gehoopt. De 
junioren tot 14 jaar zetten met een vijfde plaats het 
beste resultaat neer, de categorie tot 18 jaar eindigde 
als zevende en de beloften tot 23 jaar werden achtste. 
In dit artikel een terugblik op het WK in Assen.

TEKST JORAN BAL FOTOGRAFIE MILAN RINCK

n de week van 21 
tot en met 26 juli 
was Assen het 

epicentrum van de mondiale 
zoete wedstrijdvisserij voor 
junioren. Verdeeld over drie 
leeftijdscategorieën gingen 
in totaal 44 teams en ruim 
200 wedstrijdvissers – daar-
mee was dit WK Junioren 
qua omvang zelfs groter dan 
het WK Senioren – aan het 
Havenkanaal en het Noord-
Willemskanaal de strijd met 
elkaar aan om de wereldtitel. 
Een prachtig evenement in 

eigen land waar in witvis- en 
wedstrijdkringen al lange tijd 
reikhalzend naar was uitge-
keken.

HOOG NIVEAU
Tijdens dit kampioenschap 
bleek bovendien dat de wed-
strijdwereld ook bij de jeugd 
ongelooflijk in beweging is. Bij 
de trainingen, die van 21 tot en 
met 24 juli plaatsvonden, werd 
al snel duidelijk dat het niveau 
waarop er in de drie junio-
rencategorieën wordt gevist 
behoorlijk hoog is. Onder de 

winnaars
De Fransen keerden met tweemaal goud (U14 en U18) en een zilveren plak 
(U23) huiswaarts, terwijl Polen met het complete kleurenpallet (U14 zilver, 
U18 brons en U23 goud) weer richting Oost-Europa ging. Andere medail-
lewinnaars waren Kroatië (brons U14), Engeland (zilver U18) en Tsjechië 
(brons U23)

deelnemende landen zaten 
diverse kanshebbers voor het 
eremetaal, zodat het voor gast-
land Nederland zeker geen uit-
gemaakte zaak was dat er ‘wel 
even’ een podiumplek werd 
binnengehaald. Het thuisvoor-
deel stond niet automatisch 
garant voor een medaille, ook 
al waren de verwachtingen 
vooraf hooggespannen.

BIJROL ORANJE
Bij de wedstrijden op 25 en 
26 juli vervulden de Oranjevis-
sers helaas een bijrol. De jong-
ste junioren deden het nog het 
beste. Na een vierde plek op de 

eerste wedstrijddag, moesten 
ze op dag twee slechts een 
plaatsje opschuiven. Een puike 
vijfde plek bij hun debuut op 
het hoogste podium was het 
eindresultaat. De junioren 
tot 18 jaar hadden een goede 
start met een derde plek na 
dag één, maar moesten mede 
door een ongelukkige lo-
ting terrein prijsgeven in de 
tweede wedstrijd en eindigden 
als zevende. De beloften tot 
23 jaar herpakten zich na een 
dramatische eerste dag, waar 
ze als twaalfde eindigden, 
maar konden er niet meer dan 
een achtste plek uitslepen.

i

Het WK Zoetwatervissen voor junioren vond op 25 en 26 juli in Assen plaats.

• WK JUNIOREN U14

PriMa resultaat Bij wk-deBuut
junioren u14 teaM
De Nederlandse Junioren tot 14 jaar maakten in Assen 
hun debuut op het WK Zoetwatervissen. Met een 
verdienstelijke vijfde plek lieten zij zien dat de jongste 
generatie wedstrijdvissers al behoorlijk wat in haar 
mars heeft.

oewel de Nederland-
se juniorenploeg tot 
14 jaar slechts drie 

puntjes tekort kwam voor het 
podium, toont coach Stefan 
Verhoeven zich toch tevre-
den met het resultaat. “Een 
medaille was mogelijk geweest 
als het iets meer had meegeze-
ten qua loting en we een paar 
dikke vissen niet hadden ver-
speeld. Maar dat hoort bij het 
vissen en is een kwestie van 
incasseren en ervan leren.” 
Met de vijfde plek in de eind-
uitslag kan hij daarom prima 
leven. “Zeker als je bedenkt 
dat het de eerste keer is dat we 
met zo’n jonge groep op stap 
zijn geweest. Je weet niet goed 
wat je kunt verwachten tijdens 
hun eerste grote internationale 
wedstrijd en daarbij ken je ook 
de concurrentie niet.”

OPTIMISTISCH
Wat hij van zijn ploeg heeft ge-
zien in aanloop naar en tijdens 
het WK, stemt hem optimis-
tisch voor de toekomst. “Nadat 
we in de herfst van 2013 deze 
selectie hebben samengesteld, 
zijn we daarna zo’n driekwart 
jaar druk aan het trainen 
geweest. In die periode heb-
ben we behoorlijke stappen 
gemaakt en zie je dat het een 
talentvolle ploeg is – zo vissen 
sommige 13-jarigen uit het 
team al mee bij de U18 in de 
Topcompetitie.” Ook roemt 
Verhoeven de manier waarop 
het team met de druk en hec-
tiek van een WK in eigen land 
is omgegaan. “Het is volgens 
mij makkelijker om in het bui-
tenland op een groot interna-
tionaal toernooi te debuteren, 
maar de jongens hebben zich 

‘suPer erVaring’
Collin Besseling vond het een ‘super ervaring’ om aan 
het WK deel te nemen. “Vanaf de voorbereidingen tot 
de wedstrijden was het een bijzonder mooie periode. 
Met de vijfde plek hebben we denk ik het maximale 
eruit gehaald. Daarbij heb ik veel geleerd en mijn 
eerste internationale wedstrijdervaring opgedaan. 
Dat smaakt naar meer, dus ga ik proberen om volgend 

jaar aan de 
Nationale 
Topcompe-
titie deel te 
nemen en 
me voor de 
nationale 
selectie te 
kwalifice-
ren. Daar 
ga ik alles 
voor opzij 
zetten.”

‘leuk en leerzaaM’
“Het was erg leuk en leerzaam om het WK te vissen”, 
zegt Bas de Pijper, die met een elfde plek in het 
individueel klassement de beste Nederlander was. 
“Daar ben ik, net als met de teamprestatie, tevreden 
mee.” Zijn geheim achter deze klassering? “Ik heb 
mijn hoofd niet op hol laten brengen door de concur-
rentie of wat erom me heen gebeurde en gewoon 
lekker mijn eigen wedstrijd gevist. Eigenlijk was het 
een normale wedstrijd, alleen betrof het dan nu wel 
een WK. Dit maakt het extra bijzonder en motiveert 
enorm om meer internationale wedstrijden te 
vissen.”

uitslag u14
1 Frankrijk
2 Polen
3 Kroatië

5 Nederland

Kijk voor de 
volledige uitslag op
www.sportvisserij
nederland.nl

gelukkig weinig 
laten afleiden door 
randzaken.”

UITDOKTEREN
Verhoeven en zijn 
ploeg hadden de 
visserij in het Ha-
venkanaal goed in 
beeld. “Het lastige 
was dat het weer 
bijzonder wis-
selvallig was. De 
tactiek om vis te 
vangen verschilde 
daarom van dag 
tot dag. De ene 
keer moest je op 
de bodem vissen, 
dan weer op half 
water. Het uitdokteren van 
welke methode op die dag 
het beste werkte, vormde de 
grootste uitdaging.” De Ne-
derlandse tactiek om eerst op 
kleine vis te mikken en daarna 
voor de grote vis te gaan, pakte 
volgens Verhoeven redelijk uit. 
“De Fransen en Polen gokten 
vol op de kleine vis – de Fran-

sen zijn daar specialisten in 
– en hoopten op hier en daar 
een brasem. Daar slaagden 
ze in, al waren de verschillen 
met ons klein: soms kwam het 
slechts op een paar honderd 
gram aan. Onze vijfde plek is 
daarom heel verdienstelijk.”

H

Collin Besseling.

Bas de Pijper.

Stefan Verhoeven aan het werk als coach van de U14 ploeg.
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• WK JUNIOREN U18 • WK JUNIOREN U23

ongelukkige loting nekslag 
Voor PodiuMkansen u18 Ploeg
De Nederlandse junioren tot 18 jaar lagen na de 
eerste wedstrijd met een derde plek prima op 
koers voor een podiumplek. Een desastreuze 
loting op dag twee kwam de ploeg van coach Jack 
Valkenburg echter niet te boven.

ndanks de ietwat te-
leurstellende zeven-
de plek, kijkt coach 

Jack Valkenburg toch tevreden 
terug op het verloop van het 
WK. “We hebben er als team 
alles aan gedaan om tijdens 
de wedstrijden goed voor de 
dag te komen. Er is keihard en 
zeer gedisciplineerd gewerkt, 
dus niets dan lof voor de jon-
gens in de ploeg.” Dat dit zich 
niet vertaalde in eremetaal kan 
Valkenburg wel verklaren. “De 
eerste dag deden we het prima 
en eindigden we als derde. He-
laas lootten we de tweede dag 
ongelukkig en kregen we twee 
stekken waar haast geen vis te 
vangen was. Dat was teleur-
stellend, want anders hadden 
we zeker kans gemaakt op het 
podium. Maar goed, het loten 
van een stek is ook onderdeel 
van het wedstrijdvissen.”

VOL OP DE AANVAL
Die slechte loting weer-
hield de U18 ploeg er 
niet van ‘vol op de aanval’ 
te vissen. “Je had ervoor 
kunnen kiezen om dag 
twee op de kleine vis te 
mikken, maar dan had-
den we op zijn best een 
gemiddeld resultaat behaald. 
Er zat wat mij betreft dus niets 
anders op dan volledig op 
de brasem te mikken.” Daar 
werd de voertactiek dan ook 
op afgestemd. De voerbal-
len bestonden voor 60% uit 
voer, 40% grond en honderd 
milliliter levende vers de vase. 
Daar cupten ze dan nog zes 
cups met dode vers uit de diep-
vries, wat wormen, casters en 
pinkies overheen. “Die dode 
vers was de sleutel tot de grote 
brasem, maar die zat op dag 
twee simpelweg niet op onze 

‘Moeilijk wk’
“Het was een moeilijk WK”, verzucht Johnno van de 
Haar. “Heel anders dan we hadden verwacht. Het 
weer was niet constant, waardoor de vis zich anders 
gedroeg. Waar je ze tijdens de trainingen op de bodem 
ving, zaten ze daar tijdens de wedstrijden zo’n 30 tot 
50 cm boven. Je moest daarom lichter vissen met 
een langere opslag en kleine valloodjes, zodat het aas 
langzaam zakt en de aasaanbieding natuurlijker is.” 

Van de Haar 
had zich meer 
van het WK 
voorgesteld. 
“Je leeft er 
lange tijd naar 
toe en steekt 
er veel tijd en 
energie in. 
Dan is het 
zuur als het 
resultaat 
tegenvalt.”

‘tegenValler’
Stefan Hooyman was niet helemaal 
tevreden met het resultaat. “Voor 
mijn gevoel had er meer in gezeten. 
Na een goede voorbereiding en 
trainingsweek viel het resultaat in de 
wedstrijden toch iets tegen. Dat had 
mede te maken met de slechte loting 
op de tweede wedstrijddag. Maar als 
ik naar mezelf kijk, was het vooral 
de eerste dag die me heeft genekt. Toen heb ik op 11,5 meter geen enkele keer beet 
gehad en moest ik het doen met kleine vis die ik kortbij ving. Op dag twee kreeg ik de brasem 
gelukkig wel aan de praat en viste ik met een 5 een redelijke uitslag.”

uitslag u18
1 Frankrijk
2 Engeland
3 Polen

7 Nederland

Kijk voor de volledige 
uitslag op www.sport
visserijnederland.nl

sleCHte start oorzaak teleur-
stellende aCHtste Plaats u23
Een dramatische eerste dag die resulteerde in 
een twaalfde plaats deed de beloftenploeg tot 
23 jaar direct de das om. Ondanks een aardige 
comeback in de tweede wedstrijd bleef Oranje 
steken op een achtste plek.

De visserij op het 
stuk van het Noord-
Willemskanaal waar 

de U23-categorie zat, viel me 
niet mee”, zegt coach Jan van 
Schendel. “De vangsten waren 
matig, waardoor het een moei-
lijke en taaie visserij was. Dus 
eerder grammen dan kilo’s en 
een zeer fijne en technische 
visserij. Dan moet je denken 
aan vissen op halve diepte met 
een dunne lijn en dito elas-
tiek, kleine haakjes en dob-
bertjes met metalen antennes 
aan de boven- en onderkant. 
Dat was niet in ons voordeel, 
want andere landen zoals 
Polen en Frankrijk zijn echte 
specialisten in het peuteren 
op kleine vis.”

DRAMATISCH
De eerste wedstrijddag was 
een dramatisch slechte 

visdag voor de U23 
ploeg. “In het begin 
wat kleinere vis en 
daarna bijna overal 
nog maar amper vis. 
In Nederland heb-
ben we tegenwoor-
dig wel vaker slechte 
visdagen, maar toch 
blijkt telkens weer 
dat onze teams op 
dat soort dagen 
worden weggevaagd door de 
concurrentie die beter met dit 
soort omstandigheden weet 
om te gaan. Onze junioren 
zijn goede vissers, maar het 
niveau is internationaal zo 
hoog dat we er niet boven-
uit steken. Een dramatische 
twaalfde plaats in het tussen-
klassement was het resultaat 
– en dat was wel het allerlaat-
ste waar ik vooraf rekening 
mee had gehouden.”

‘rare Visserij’
Moeizaam. Zo omschrijft Ramon Ansing het WK. “Op 
een goede trainingsweek volgden twee hele slechte 
wedstrijddagen met een rare visserij. Je moest de vis 
op half water vangen en in de vakken waar ik zat heb ik 
vrijwel geen vis zwaarder dan 200 gram gezien. Naar 
mijn idee is de brasem verzadigd geraakt tijdens de 
trainingsweek en daarna van het parcours weggetrok-
ken.” Wat volgens Ansing resteerde was een ‘geraffi-
neerde voornvisserij’. “Daar waren we qua materialen 

en technieken 
niet goed op 
voorbereid en 
dus hadden we 
de eerste dag in 
bepaalde vakken 
een probleem. 
De les voor 
ons is om nog 
flexibeler te 
zijn en indien 
noodzakelijk 
fijner en geraf-
fineerder te 
vissen.”

‘drooM VerVlogen’
Lennard Fransen zag zijn droom op een podiumplek op 
dag één in vier uur tijd vervliegen. “Je werkt lange tijd naar 
dit WK toe, zet er heel veel voor opzij (de start van mijn 
masteropleiding heb ik uitgesteld in verband met het WK) 
en dan eindig je de eerste wedstrijd als twaalfde. Dat is heel 
erg zuur.” Aan de voorbereiding lag het niet, want Fransen 
bivakkeerde met teamgenoot Sjors Milder zelfs een keer een 
weekend aan het Noord-Willemskanaal. “Bovendien verliep 
de trainingsweek goed en dachten we de visserij wel redelijk 
onder controle te hebben. Dan komt deze klap onverwacht 
en hard aan. Maar feit is dat we op bepaalde vlakken toch 
nog tekort komen ten opzichte van de concurrentie.”

uitslag u23
1 Polen
2 Frankrijk
3 Tsjechië

8 Nederland

Kijk voor de volledige 
uitslag op www.sport
visserijnederland.nl

o “

stekken. Toen moesten we het 
doen met pos, een baarsje en 
kleine brasem.”

STOOMCURSUS
Naast het resultaat zijn er 
volgens Valkenburg ook 
andere zaken die tellen op 
zo’n groot internationaal 
toernooi. “Een WK vissen 
is van onschatbare waarde. 
Het is een soort stoomcursus 
wedstrijdvissen in een echte 
topsportomgeving. Een we-
reldkampioenschap is immers 

wel wat anders dan een ‘open 
wedstrijdje’. Die jonge gasten 
trekken zich op aan het hoge 
niveau op zo’n toernooi en 
leren met wedstrijdspanning 
omgaan.” Dat laatste pikten ze 
goed op, want van extra druk 
bij zijn ploeg merkte de coach 
niets. “Ze hebben alles gege-
ven voor een goed resultaat. 
Daar kan ik niemand – ook de 
bankrunners Nico Bakkernes 
en Wim Fuhler – iets over ver-
wijten, want aan de inzet heeft 
het zeker niet gelegen.”

Johnno van de Haar.

TANDJE ERBIJ
Op de tweede dag herpakten 
de Nederlanders zich, ondanks 
dat de visserij zo mogelijk nog 
slechter was dan op de vrijdag. 
Van Schendel: “Maar toen was 
het leed na die slechte eerste 
dag al geschied en zat een 
goede eindklassering er niet 
meer in.” Een teleurstellende 
achtste plaats was het eind-
resultaat. “Als je eerlijk bent 

kwamen we al met al tekort op 
de besten en waren we in de 
breedte niet sterk genoeg. Het 
enige dat kan zorgen voor aan-
sluiting is nog een extra tandje 
bij schakelen. Vissen, vissen 
en nog eens vissen, daar moet 
het vandaan komen. Alleen 
met die topsportmentaliteit, 
zowel bij de vissers als de 
begeleiders, kun je uiteindelijk 
aanhaken bij de wereldtop.”

Ramon Ansing.

Lennard Fransen.

Jack Valkenburg kijkt toe bij Johnno van de Haar.

Stefan Hooyman.
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Jan van Schendel (r) assisteert bij de weging.
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Het WK Jeugd Zoet is van start gegaan.

Vreugde na de zege.

Spanning bij de weging.

Alles onder controle.

Die is binnen.

Een dikke platte in het net.

Belangrijke punten.
Drillen met beleid.

Champagne! Ontlading op het podium.

Vissen met volle overgave.

Vertwijfeling bij de bankrunner.

Snel onthaken en weer door.

Advies van de coach.


