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Op zondag 16 maart vertrokken wij,
Jan Kwisthout, René Koops, Siem

LAGE RANKING NATIONAAL TEAM VRAAGT OM NIEUWE KOERS

WK VLIEGVISSEN
IN
N I E U W- Z E E L A N D

Grootemaat, Peter Elberse en Hans
Bock naar Nieuw-Zeeland om daar
deel te nemen aan de wereldkampioenschappen vliegvissen. Voor Jan
en Hans het eerste optreden op mondiaal niveau en voor Jan ook de

TEKST & FOTOGRAFIE HANS BOCK

eerste keer in het vliegtuig.

D

Foto boven: De bondscoach gaat voorzichtig de manschappen voor.
En scoort ook nog eens de grootste forel (foto onder).
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e voorbereidingen waren tot in de puntjes verzorgd en Peter had, vanuit zijn
functie als vissend bondscoach, een
complete informatiemap, inclusief draaiboek, voor het team samengesteld. Tijdens
de bijeenkomsten in de voorbereidingsperiode werden onder andere dvd's van het vissen in Nieuw-Zeeland bekeken en besproken, vliegen gebonden, boeken uitgewisseld, wedstrijdtactieken geanalyseerd en
het programma doorgenomen. Daarnaast
werd in Nederland samen gevist en werd
aan de teamspirit gewerkt. In een vroeg
stadium werd door het team besloten om
een week voor aanvang van het WK te vertrekken om extra te kunnen oefenen op de
glasheldere, stromende rivieren, zoals die
ook in de wedstrijd bevist zouden moeten
worden.
Na een reistijd van 44 uur en in totaal 23
uur vliegen kwamen we in Auckland aan.
Op het vliegveld waren er geen noemenswaardige problemen met waadpakken,
schepnetten en ander visgerei. De beambte
wilde wel een kijkje in ieders koffer nemen,
maar alles zag er droog en schoon uit. Met
het huurbusje werd koers gezet naar Lake
Aniwhenua. Aan de oever van dit meer hadden we een paar huisjes gehuurd die we als
uitvalsbasis voor onze oefensessies zouden
gebruiken. Terwijl we door Auckland reden,
merkte Jan op dat hij het maar een zooitje
vond. Veel oude vervallen huisjes die de
stad een armoedige aanblik geven. Dat beeld zou echter snel veranderen. Naarmate we Auckland verder achter ons lieten, nam het natuurschoon per kilometer toe. Na een korte koffiestop en ruim twee uur rijden, was het zover. Terwijl we over een smalle houten brug reden,
zagen we aan weerszijden een glasheldere rivier en… rises! Eruit!
We konden de forellen in het water zien staan en ze waren flink aan
het azen. Ondanks de reis van ruim 35 uur hadden we het liefst opgetuigd en gaan vissen. We moesten echter nog inchecken en boodschappen doen, zodat de forellen een flinke portie lippijn bespaard
bleef.
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OEFENSESSIES

Vanuit onze basis visten we onder andere op Lake Aniwhenua en op
de Rangitaiki rivier. Het meer was helaas voor een zeer groot deel
bedekt met wier, maar vanuit de gehuurde roeiboten werden toch
behoorlijk wat regenboogforellen gevangen. Ook op de Rangitaiki
werd goed forel gevangen, hoofdzakelijk regenbogen en de meeste
niet al te groot, maar fijn om het gevoel te krijgen.
Om de ultieme Nieuwzeelandse vliegviservaring op te doen, zouden
we ons met de helikopter laten droppen in rivieren die niet of nauwelijks in te lopen zijn en waar we op zicht zouden kunnen vissen op
grote regenbogen en bruine forellen. We splitsten ons hiervoor in
twee groepen op. René en Siem vlogen met Peter eerst de Whakatane
rivier in, waarna Hans en Jan met Peter de dag erop de Waiau onveilig maakten.
Peter ging, vanwege zijn ervaring met deze manier van vissen, met
beide groepen mee om de vissen te spotten en zijn teammaten, bijvoorbeeld vanaf een high bank, instructies te geven. Voor iedereen
was dit een onvergetelijke ervaring. We visten in glasheldere rivieren
met heel weinig hengeldruk, in een paradijselijke omgeving.
Daarnaast hadden we voortreffelijk weer, met goed licht om de vis te
kunnen ontdekken. Iedereen ving, op zicht, meerdere vissen van meer
dan 50 centimeter, waarbij Peter de kroon spande met een bruine forel
van 67 centimeter.
HET TOERNOOI

Na de zeer geslaagde oefendagen rondom Lake Aniwhenua vertrokken we op zaterdag 22 maart naar het Kingsgate Hotel in Rotorua,
waar we tijdens het toernooi samen met alle andere landenteams
zouden verblijven.
Het hotel was luxe en we hadden ruime kamers met, in tegenstelling
tot de huisjes bij het meer, goede bedden. We moesten wel erg wennen aan de zwavelachtige lucht die in dit deel van Rotorua hing. Die
lucht was afkomstig van de actieve geothermische zwavelbronnen in
de stad.
Op zaterdagavond vond de parade plaats. Alle landenteams liepen in
een lange stoet van het hotel naar een Maoricentrum. Daar werden de
vlaggen van de deelnemende landen bijeengebracht en het toernooi
officieel geopend. Volgens het gebruik van de Maori's raakten we hun
heilige steen aan, wat ons geluk in het toernooi zou brengen.
Van zondag tot en met dinsdag mocht er op de toernooirivieren geoefend worden, niet op de stukken die deel van het officiële parcours uitmaakten, maar een stuk stroomop- of afwaarts. Op de twee meren
mocht niet geoefend worden. We zijn met het team elke dag op pad
geweest om zo veel mogelijk te oefenen en uit te zoeken welke vliegen en welke manier van vissen het beste werkte. Soms lukte het
goed, maar vaak merkten we dat het hier niet om een polderwater met
een zichtdiepte van 35 centimeter gaat. De vis ziet alles en is erg
schuw.
HOE WERKT HET ?

Om een kleine honderd vissers langs een rivier in te delen, met visstekken van ongeveer tweehonderd meter, heb je twintig kilometer
water nodig. In een dergelijk lang parcours zullen de stekken nooit
goed vergelijkbaar zijn. Daarnaast brengt zo'n parcours allerlei praktische problemen met zich mee. Daarom werden de deelnemers in vijf
groepen verdeeld, die allemaal, op elk moment in het toernooi, een

van de vijf wedstrijdwateren bevisten. Uiteraard viste iedere deelnemer elk water een keer tijdens het toernooi.
Tijdens de wedstrijd werd gevist op de Waihou, de Waimakariri en de
Whanganui rivier en op de meren Otomangakau en Rotoaira.
Omdat het gunstig is om als eerste op een rivier te vissen, zou het rouleren over de wateren ook tot oneerlijkheid leiden. Om dit te voorkomen vist iedereen steeds elk van de vijf sessies tegen de andere vissers uit zijn groep. Na elke sessie wordt de stand opgemaakt. De
beste uit de groep krijgt één wedstrijdpunt, de nummer twee krijgt er
twee, enzovoort. Na vijf sessies, als iedereen dus alle wateren heeft
bevist, worden de wedstrijdpunten opgeteld en wint degene met de
minste punten.
REGELS

Bij een wedstrijd horen regels en de interpretatie daarvan. Tijdens de
captains' meeting op dinsdag leidde de
uitleg van het artikel over de toegestane verzwaring in een vlieg tot opmerkelijke uitkomsten. In de regels staat dat
alleen een zichtbare verzwaring in de
vorm van een kraal tot vier millimeter is
toegestaan. Andere vormen van verzwaring zijn alleen toegestaan als die
bedekt zijn. Door dubbing bijvoorbeeld.
Omdat in een Pheasant Tail Nymph de
thorax van zichtbaar koperdraad is
gemaakt, werd deze verboden! Ook een
Copper John, met een lijfje van zichtbaar koperdraad, werd niet toegestaan.
Velen konden nauwelijks geloven dat
deze klassiekers, die tot de meest
gebruikte vliegen ter wereld behoren,
niet gebruikt mochten worden.
Een ander opmerkelijk punt was het
verbod van een aangebrachte loop-on
junction tussen de vliegenlijn en de leader. Alleen een lijn die vanuit de fabriek
van een loop is voorzien, mocht
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Boven: Jan Kwisthout op zoek
naar forel in het glasheldere
water.
Onder: Siem Grootemaat
onderzoekt de kleine
stroompjes.
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Boven: Hans Bock drilt verwachtingsvol een van zijn vissen.
Onder: René Koops geconcentreerd bij het nimfen

Terug in het hotel wisselen we met spanning onze ervaringen uit. Op de rivieren
heeft iedereen vis gevangen, maar we
hebben ook gehoord van vissers die in
dezelfde sessie op dezelfde rivier tot vier
en vijf keer zoveel gevangen hebben.
Gedurende het toernooi wordt duidelijk
dat we geen potten kunnen breken. De
beste resultaten kwamen van Peter, die
op de Waihou rivier een knappe vierde
plaats in zijn groep behaalde en René, die
op Lake Rotoaira als zesde eindigde.
EVALUATIE

gebruikt worden. In alle andere gevallen moest de leader aan de lijn
geknoopt worden. Tot diep in de nacht hebben we loop-ons van onze
lijnen staan knippen!
EN DAN …

is het zover. De wekker gaat om vijf uur 's ochtends en de eerste wedstrijddag is begonnen. Omdat sommige rivieren twee uur rijden vanaf
Rotorua liggen, vertrekken de busjes om kwart over zes naar de stekken. Bij het ontbijt merk ik dat ik zweet en lichte buikpijn heb. Ik ben
even bang dat ik het virus, waar René een paar dagen geleden last van
had, overgekregen heb. Later blijkt het gewoon van de zenuwen te zijn
geweest en vertelt René me dat hij zich nog herinnert dat hij de eerste keer stijf van de stress met trillende handjes aan het water stond.
De rivieren waarop we vissen zijn erg mooi en de stekken ruim.
Tweehonderd meter is genoeg voor sessies van drie uur. De organisatie loopt soepel. Het vervoer in kleine busjes met maximaal vijf vissers
werkt goed. Iedereen kan tot vlak bij zijn stek gebracht worden, omdat
alle boeren toestemming gegeven hebben om over hun land te rijden.
Peter heeft de pech om de eerste dag op de twee meren te moeten
vissen. Omdat hij de eerste van ons team is, heeft hij geen enkele
voorkennis. Vooral op Lake Rotoaira is dat een probleem, omdat het
een immens groot meer is.

Uiteraard hebben we veel gesproken over onze prestaties. Allereerst
moet gezegd worden dat wedstrijdvissen op stromend water heel
anders is dan wanneer je voor jezelf op deze stromende rivieren zou
vissen. Als er op een grote rivier een mooie diepe pool in je stek ligt,
zou je daar normaal gesproken in vissen. Tijdens een wedstrijd sla je
de pool liever over omdat je juist geen sterke, grote vis wilt haken, die
je vervolgens minuten lang moet drillen. Vanwege het puntensysteem
kun je namelijk beter aan de kant, in het ondiepe water, twee kleintjes
vangen. Ook de manier van drillen is anders. Zou je normaal gesproken een vis zijn gang laten gaan en op je gemak uitdrillen, nu is het
zaak om vooral de kleinere vissen zo snel mogelijk aan het oppervalk
te krijgen en de vis van een afstandje, met een vloeiende beweging in
je schepnet te laten vliegen. Tenslotte is het niet efficiënt om fijn een
lijntje te werpen. De cracks hebben nauwelijks tot geen vliegenlijn uit
hun top en maken eigenlijk geen valse worpen. Alles is afgestemd op
efficiëntie; in de lucht vang je immers geen vis. Hoewel het team van
Nieuw-Zeeland favoriet was, wisten de Tsjechen de wereldtitel te
behalen en in het individueel klassement de eerste en derde plaats op
te eisen. Velen dachten dat zij het Czech nimfen niet zouden kunnen
toepassen op schuwe forel en dat het ontbreken van vlagzalm hen op
zou breken. Niets was dus minder waar. Dat brengt ons tot het kernpunt van onze evaluatie. In Nederland kunnen we deze manier van vissen niet oefenen. Vele Nederlandse wedstrijdvissers halen op jaarbasis nog geen tien dagen waarop zij op stromend water oefenen voor
het wedstrijdvissen. Vele WK-deelnemers halen
met gemak honderd oefendagen.
UITSLAGEN TEAMS :
We schamen ons dan ook niet voor onze presta1. Tsjechië
tie, al hadden we op een betere uitslag gehoopt.
2. Nieuw-Zeeland
We hebben ons uiterste best gedaan, veel
3. Frankrijk
geleerd en ontzettend veel plezier gehad.
16. Nederland
DE TOEKOMST

UITSLAGEN INDIVIDUEEL :

Volgens René kan het niveau in Nederland wel
omhoog, maar is daar een ambitieus plan voor
nodig, met mensen die veel tijd en geld willen
investeren om beter te worden. Met een soort
kernploeg van geïnteresseerden zou een koers
uitgezet moeten worden, waarbij men aantoonbaar meer dagen op stromend water gaat oefenen en waarbij ook professionele coaches uit het
buitenland ingeschakeld worden.
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Naam
M. Droz (Tj)
J. Daguillanes (Fr)
T. Starychfojtu (Tj)
P. Elberse
R. Koops
S. Grootemaat
J. Kwisthout
H. Bock
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Wedstrijd punten vissen
20
51360
78
20
48540
73
22
58980
98
56
27700
53
62
21280
35
69
17080
31
73
6600
10
74
20420
35

