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LESSEN IN 
EENVOUD

>> 

Wedstrijdvisser Jo Adriolo (45) is regerend wereldkampioen 
zoetwatervissen met de Nederlandse seniorenploeg. Dankzij zijn 
constante hoge internationale ranking, werd hij in Italië bovendien 
uitgeroepen tot 'beste individuele zoetwatervisser ter wereld 2010-
2015'. Adriolo blijft er nuchter onder en vist trouw zijn wedstrijdjes 
aan de Limburgse visvijver van HSV De Springende Beekforel.
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'Succes 
behalen 

komt neer op 
kennis, een goede 

voorbereiding, 
discipline en 

het nodige 
denkwerk'

VAN WERELDKAMPIOEN JO ADRIOLO

Hoewel de reportage 
op een drukkend 
warme zomerdag 
geen wedstrijd be-
helst, neemt Adrio-

lo deze visvijversessie toch vrij 
serieus. Zijn materiaal lag dus al or-
delijk uitgestald toen de reporters 
nog onderweg waren naar het zui-
den des lands. “Een goede voorbe-
reiding is het halve werk”, zegt de 
Limburger. Het tekent de professio-
nele instelling van Adriolo. Voor de 
Heerlenaar is sportvissen dan ook 

veel meer dan een uit de hand gelo-
pen hobby.

JONGSTE WK-DEELNEMER
In zijn jeugd bracht Adriolo al zijn 
vrije tijd door aan de Heerlense Wel-
tervijver. Aangezien het de beste 
willen zijn er al vroeg in zat, specia-
liseerde hij zich vrij snel in het wed-
strijdvissen. “Op mijn elfde viste ik 
mijn eerste wedstrijdjes.” En niet 
zonder succes: aan de Weltervijver 
beleefde hij zijn eerste triomf. Om-
dat hij direct hogerop wilde, ging 

Adriolo in Kerkrade vissen. “Daar 
was de concurrentie sterker. Toch 
werd ik er op mijn zestiende al club-
kampioen bij de senioren.” Daarna 
ging het rap. Op zijn zeventiende 
plaatste hij zich voor het NK en op 
zijn negentiende viste de Limburger 
als jongste deelnemer ooit een WK.

STAP VOORUIT
Zijn viskennis deed Adriolo op aan 
de waterkant – niet eens zozeer 
door zelf te vissen, maar vooral door 
veel te kijken. “Als jochie stond ik 

geregeld een hele dag bij een ka-
naalwedstrijd te kijken om alles tot 
in de kleinste details in me op te 
nemen. Talent is natuurlijk belang-
rijk en het gedrag van vissen kun-
nen aanvoelen kan zeker ook geen 
kwaad, maar een hoge ranking 
komt vooral aan op kennis, een goe-
de voorbereiding, discipline en het 
nodige denkwerk. Als ik goed vis 
vang, ben ik al bezig met de vraag 
hoe ik goed kan blijven vangen. Al-
tijd een stap vooruit denken, levert 
punten op.”

HAAKJE 18
Om de karpers die deze visvijver 
bevolken te kunnen vangen, heeft 
Adriolo ook iets bedacht. Aan de 11,5 
meter vaste carbon-stok voor de 
karpervisserij zit achtereenvolgens 
hol elastiek (2.1 mm), een 18/00 ny-
lon hoofdlijn, een dobbertje van 0,3 
gram en een 16/00 nylon onderlijn. 
Tot zover niets nieuws onder de zon. 
De grote verrassing zit onderaan de 
lijn: een haakje 18 waar hij minus-
cule wormen op rijgt. “Een te grote 
haak wordt door een vis die al eens 

eerder is gevangen, snel na de aas-
opname weer uitgespuugd”, legt 
Adriolo uit. “Dan krijg je veel aan-
beten, maar vang je niets of weinig. 
Door met een klein en superlicht 
haakje te vissen, vang ik meer vis.”

EENVOUD
In de cup op de hengeltop doet hij 
een handje wormen in een laagje 
water dat hij ‘dichtplakt’ met een 
portie pellets. “Door het laagje wa-
ter vallen de wormen in een wolk 
uiteen. En iedere vis wordt aan-
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>> RODE DRAAD
Sportvissen vormt de rode draad in het leven van Adriolo. Naast zijn werk als 
vertegenwoordiger van een bekend voermerk, traint hij gemiddeld drie keer 
per week en neemt hij deel aan tal van wedstrijden in binnen- en buitenland. 
Het thuisfront is gewend aan de hectiek die het vissen met zich meebrengt. 
“Toen ik mijn vrouw – we zijn nu 22 jaar getrouwd – leerde kennen, heb ik vrij 
snel aangegeven dat ik visfanaat ben. Dat kun je maar beter zo snel mogelijk 
doen, anders loopt je huwelijk er nog op stuk.” Ook zijn dochter weet niet 
beter dan dat haar vader vist. “Die kwam op de basisschool een keer totaal 
verbaasd thuis. Was ze er achter gekomen dat de vaders van andere kinderen 
niet visten. Dat kon ze niet bevatten.”

‘ VROEGER LAS IK VOOR HET 
SLAPENGAAN ALTIJD EEN 
KWARTIERTJE IN HET BOEKJE 
‘200 WEDSTRIJDTIPS’ VOOR 
DE VASTE HENGEL’

alles van tevoren, train erop en ge-
bruik een methode pas als vaststaat 
dat hij werkt.”

GOUDEN FORMULE
Vorig jaar werd Adriolo met de Ne-
derlandse ploeg ook wereldkampi-

oen op basis van het vasthouden 
aan een eigen plan. “In het onver-
wacht zeer snel stromende water 
van het WK-parcours verzwaarden 
we het voer met een fi jn formaat 
kiezel, zodat onze voerballen snel 
de bodem bereikten. Door iedere 
vier minuten twee ballen te voeren, 
creëerden we een voor de barbeel 
aantrekkelijk voerspoor.” Dat de Ne-
derlanders dit beter deden dan de 
andere teams, was een bijzondere 
prestatie. “Landen als Tsjechië en 
Servië moesten genoegen nemen 
met plaats twee en drie, terwijl die 
normaal gesproken veel beter zijn 
dan wij waar het dit type visserij 
betreft.” Het was nochtans wel bik-
kelen voor het goud: “In het snel-
stromende water maakten we 800 
driften per wedstrijd en vingen we 
ijzersterke barbelen. Na afl oop was 
ik afgepeigerd.”

INTERNATIONAAL NR.1
Zijn reputatie als succesvolle wed-
strijdvisser bracht hem dit voorjaar 
ook naar Italië. Daar werd hij gehul-

digd als de beste individuele zoet-
watervisser van de afgelopen vijf 
jaar. “In een zaal vol met wedstrijd-
vissers werd ik naar voren geroe-
pen. Dat deed me wel wat; vooral 
als je weet dat er op die ranking ook 
hele grote namen uit de wedstrijd-
visserij staan.” In landen als Italië is 
de sportvisserij nog vele malen gro-
ter dan bij ons, zegt Adriolo. “Daar 
heerst ook een ander sentiment. Na 
een viswedstrijd zijn bij de prijsuit-
reiking alle deelnemers aanwezig. 
Kom daar in Nederland maar eens 
om. Veel Nederlandse sportvissers 
kunnen zich maar weinig voorstel-
len bij de beleving van het wed-
strijdvissen in het buitenland.”

AANTREKKINGSKRACHT
Tussen de bedrijven door vist Adrio-
lo ook nog op zijn thuisvijver – iets 
waar honderden andere vissers 
ook profi jt van hebben. “Jo schreef 
een visplan voor onze hengelsport-
vereniging”, geeft John van Kals-
beek toelichting. Hij zit tegenover 
Adriolo aan de vijver geposteerd 
en vangt ook niet onaardig karper. 
“Die zijn hier dankzij hem geïntro-
duceerd. Onze vijver had ook last 
van aalscholverpredatie. Weer wit-
vis uitzetten had volgens Jo weinig 
zin. Daarom zijn we overgestapt op 
schub- en spiegelkarper tot een kilo 
of vijf. Nu vangen we weer vis en 

is het aantal leden in korte tijd ver-
driedubbeld. Jo weet wat er natio-
naal en internationaal leeft en trekt 
ook mensen aan. Zo regelde hij dat 
de nationale selectie hier aan de vij-
ver in Wijlre kwam vissen. Dat is 
toch hartstikke mooi?!”

WK IN SLOVENIË
Samen met zijn teamgenoten Dieter 
Friederichs, Arjan Klop, Jurgen Spie-
rings, Stefan Altena en de bonds-
coaches Jan van Schendel en Stefan 
Verhoeven richt Adriolo de blik nu 
volledig op Slovenië. “Daar vindt op 
12 en 13 september het WK Zoetwa-
tervissen 2015 plaats en wachten ons 

weer de nodige uitdagingen. Op een 
prachtige locatie in de bergen vis-
sen we in stromend water op blauw-
neus, barbeel, giebelachtigen en bra-
sem.” Als regerend wereldkampioen 
en derde land op de wereldrang-
lijst, zullen de ogen vanzelfsprekend 
op Nederland gericht zijn. Aan een 
voorspelling durft Adriolo zich ech-
ter niet te wagen. “Iedereen staat bij 
het begin van de wedstrijd gewoon 
weer op nul, het deelnemersveld is 
sterk en je moet ook wat geluk heb-
ben met de loting van de stekken. 
We gaan er in ieder geval alles aan 
doen om de hooggespannen ver-
wachtingen waar te maken.”

getrokken door een voerwolk; ook 
karper.” Terwijl Adriolo zijn dob-
ber voor zich op het wateropper-
vlak laat rusten, bereidt hij elf me-
ter naast zich pal onder de kant een 
tweede voerplek voor. “Daar wor-
den wedstrijden beslist”, spreekt hij 
uit ervaring. Het valt daarbij op dat 
Adriolo slechts van wormen en pel-
lets gebruik maakt. “Waarom zou ik 
het mezelf moeilijk maken? Dit aas 
en voer werken hier – dat is getest. 
Eenvoud, daar draait het om bij suc-
cesvol vissen.” Dat blijkt als Adriolo 
aan zijn kabouterhaakje al snel een 
mooie schubkarper vangt.

EIGEN PLAN
“Het belangrijkste bij het wedstrijd-
vissen is dat je altijd weet wat je 
doet”, duidt Adriolo zijn uitgekiende 
visserij. “Bij grote nationale en in-
ternationale wedstrijden zie je ge-
regeld dat vissers elkaar kopiëren 
– copycats zijn bijvoorbeeld gek op 
de Engelsen. Niet doen. Kern van 
de zaak is dat je meestal niet weet 
waarom andere vissers hun keu-
zes maken. Je kent de bijzonderhe-
den van hun stek en hun specifi eke 
visserij niet. Bepaal je eigen strate-
gie en houd vast aan dit strijdplan.” 
Strategie en eenvoud zijn de tover-
woorden van Adriolo. “Natuurlijk 
kun je af en toe iets nieuws probe-
ren, maar niet in een wedstrijd. Test 

De wormen in de cup worden ‘dichtgeplakt’ met een portie pellets.

Op een tweede 
voerplek pal onder 

de kant worden 
heel veel grote 

wedstrijden beslist


