
Verslag jeugdviskamp WK 2009 Almere  

 
Zaterdagochtend 5 september 10.00 uur jongstleden. 12 jeugdleden en  

5 begeleiders verzamelen zich voor een weekendje jeugdviskamp te Almere. 

Waarom in Almere? Nou, het moet u toch niet ontgaan zijn dat daar in eerste 

weekend van september het Wereldkampioenschap Zoetwatervissen 2009 

plaatsvond. Zo’n enorm sportvisevenement in Nederland, daar moesten wij 

natuurlijk bij zijn! 190 topvissers uit 38 landen aan de prachtige Lage Vaart. 

Wat een fantastisch gezicht vanaf één van de bruggen.  

 

 

Na een klein uurtje arriveerden we met de groep op één van de parkeerplaatsen 

op loopafstand van het wedstrijdparcours. Na 10 minuten lopen, konden we al 

het spektakel vastleggen voor later. De jongens keken hun ogen uit naar alle 

spullen van de wedstrijdvissers en wat ze na het eerste wedstrijduur hadden 

gevangen (redactie: wordt op borden achter de deelnemers genoteerd). Speciale 

aandacht was er natuurlijk voor de Nederlanders. Onze beste visser van de 

eerste wedstrijddag (4
e
 plaats individueel), Dieter Friederichs, hebben we 

helaas niet gezien. Hij zat in het laatste vak. De jongens vermaakten zich 

inmiddels kostelijk op het Stekkie WK-terrein van Sportvisserij Nederland. 



   

 

 

Een terrein speciaal ingericht met tal van hengelsport clinics voor jeugdige 

sportvissers. Leren vliegvissen, zelf boilies maken, snoeken, feedervissen, en 

ga zo maar door. De vrijwilligers van de diverse studiegroepen zetten zich het 

hele weekend in om de jeugdige WK-bezoekers hun specialismen bij te 

brengen. Grote klasse, een woord van dank aan deze vrijwilligers is wel op zijn 

plaats. Onze jongens hebben zich zowel zaterdag als zondag prima vermaakt op 

het Stekkie Evenemententerrein. Trouwens niet alleen daar want in de stand 

van Beet hebben enkelen zelfs hun eigen dobber gemaakt (zie foto hierboven).  
 

Die middag omstreeks 15.00 uur. Het was de hoogste tijd om richting 

groepskampeerterrein Kotterbos te vertrekken. Aldaar moesten we nog een 

enorme tent opzetten. Een klus op zich maar wat een super tent zeg als hij 

staat! Ria en Johan Heemskerk, hartstikke bedankt  dat wij jullie tent en tafels 

mochten gebruiken. Het opbouwen van de tent werd onderbroken door het 

nuttigen van een heerlijk bakje kippen- of tomatensoep bereid door onze kok 

Sjoerd Kuiper (ja, inderdaad de Sjoerd van die Mekong Catfish en Arapaima). 

Het diner bestond verder uit enkele heerlijke broodjes knakworst, altijd goed 

toch?! Nadat de grote tent en enkele kleinen waren ingericht, spoedden we met 

zijn allen naar een nabij gelegen water voor de avondsessie. Een viskamp is 

natuurlijk geen echt viskamp als er zelf niet gevist wordt. Helaas bleek het 

eerder donker dan verwacht en vielen de vangsten tegen. Toch hebben de 

jongens zich goed kunnen voorbereiden op de ochtendwedstrijd van zondag. 



   

Na een voor velen slechte nachtrust (één begeleider hield heel Almere wakker 

met zijn gesnurk) brak dag 2 aan. Wat zou deze dag voor onze Nederlandse 

wedstrijdploeg brengen na de 5
e
 plaats na de 1

e
 wedstrijddag. Wereldkampioen 

zal moeilijk worden maar een podiumplaats is zeker nog mogelijk. 

Maar allereerst visten onze jongens hun eigen WK op hetzelfde parcours als 

gisteren waar beduidend beter werd gevangen dan de vorige avond. Winnaar 

Sam Kortekaas ving de meeste vissen, 18 stuks. Ondertussen waren Frank en 

Peter bezig met het afbreken van de tent. Alle spullen in de grote bus van 

Keukenstudio Voorschoten – waarvoor onze dank aan Jan van Leeuwen - terug 

naar het viswater om de visspullen in te laden en vandaar uit met de hele groep 

naar de parkeerplaats voor een bezoek aan de allesbeslissende 2
e
 wedstrijddag.  

 

 
 

Al snel bleek dat de Nederlanders deze dag maar moeilijk vis konden vangen. 

Dit ondanks de vele toeschouwers waaronder onze groep die trouwens al snel 

weer op het Stekkie terrein was te vinden. O.a. om achter de drilsimulator 

plaats te nemen of voor een Meet & Greet met Ed en Marco, de presentatoren 

van Vis TV. Natuurlijk moest de groep met deze bekende Nederlanders op de 

foto voor de landrover van Vis TV. Leuk plaatje he met al die T-shirts?!  

Zondag omstreeks 15.30 uur. Tijd om terug te keren naar Warmond met een 

tussenstop bij de McDonald’s. Tijdens het nuttigen van een Big Mac bereikte 

ons het bericht dat Nederland op een teleurstellende 7
e
 plaats is geëindigd. 

Slowakije is de nieuwe wereldkampioen en de Rus Igor - de Verschrikkelijke - 

Potapov werd eerste in het individuele klassement. Nu al legendarisch dit WK! 

Onze dank gaat uit naar de deelnemende jeugdleden en begeleiders waarmee 

wij een meer dan geslaagd weekend hebben beleefd! Zonder onze begeleiders 

Frank Kerkvliet, Sjoerd Kuiper en Koos van der Poel was dit jeugdviskamp 

niet mogelijk geweest. Heren, hartelijk dank voor jullie hulp, inzet en geduld! 


