Sportvisserij Nederland
WK Uitslag: Slowakije en Potapov
wereldkampioen!
maandag, 07 september 2009

Het wereldkampioenschap zoetwatervissen 2009 in Almere is bij de landenteams
gewonnen door Slowakije, terwijl de Rus Igor Potapov het goud pakte in het
individueel klassement. Het perfect verlopen WK aan de Lage Vaart kent daarmee
twee verrassende winnaars.
Waar vooraf de Engelsen, Belgen en de ‘thuis’ vissende Nederlanders de meeste
kansen om te winnen werden toegeschreven, gingen twee outsiders er met de
wereldtitel vandoor. Op de eerste wedstrijddag tekenden de eerste contouren van
deze coup zich reeds af. Drie Russen, waaronder Potapov, wonnen op zaterdag hun
vak en bezorgden daarmee hun land de koppositie in het landenklassement.
Slowakije nestelde zich met twee vakoverwinningen vlak achter Rusland.
Daarachter volgden de vooraf favoriet geachte landen als Engeland, Frankrijk,
Nederland en België. De verschillen in de top 5 waren niet bijzonder groot, dus op
de tweede wedstrijddag kon het klassement nog behoorlijk worden opgeschud.

Van de Russische vissers wist op zondag alleen Igor Potapov het kunstje van de
dag daarvoor te herhalen. Hij ving drie grote brasems en daarmee won deze
underdog (als een van de weinige deelnemers wordt Potapov niet gesponsord)
glansrijk het individuele klassement. De Slowaken – een land dat bezig is aan een

gestage opmars in de wedstrijdvisserij – profiteerden optimaal van de mindere
Russische uitslagen. Dankzij een sterk vissende equipe gingen zij er na twee
bloedstollende wedstrijddagen met de wereldtitel vandoor.

De Nederlanders moesten op dag twee een aantal landen inhalen om zich in de
medailles te vissen. Daarbij werd de tactiek volledig afgestemd op het vangen
van enkele bonusvissen. Dit pakte helaas niet helemaal goed uit en zonder de
broodnodige kilo’s van een paar grote brasems vielen de uitslagen van de
Nederlanders tegen. Ook Dieter Friederichs, die op dag één zijn vak nog wist te
winnen, slaagde er mede dankzij een zeer onregelmatig bodemprofiel op zijn stek
niet in om opnieuw potten te breken. Hij eindigde op plaats 24 in het individueel
klassement, Jo Adriolo was met plek 20 de beste Nederlander. Het Nederlandse
team eindigde als zevende in het landenklassement.
Bekijk hier de berichtgeving van het NOS-Journaal over outsider Potapov
die het WK wint.
Klik hier voor de totaaluitslag landen
Klik hier voor de totaaluitslag individueel
Klik hier voor de vakuitslagen tweede dag
Klik hier voor de landenuitslag tweede dag
Klik hier voor de individuele uitslag tweede dag

Een compleet verslag met alle ins en outs vind je in Hét Visblad van oktober.

Einduitslag landenklassement:
1. Slowakije
2. Frankrijk
3. België
4. Rusland
5. Engeland
6. Hongarije
7. Nederland

Einduitslag individueel klassement:

1. Igor Potapov (Rusland)
2. Will Raison (Engeland)
3. Simon Jensen (Denemarken)
Sportvisfotograaf Bram Bokkers maakte de volgende foto's:

Arjan Klop kwam op zondag in actie als vervanger van John Savelkoul.

Publiek en een bankrunner houden een van de deelnemers scherp in de gaten.

Een Australische deelnemer bezig met het cuppen van voer.

Op wedstrijddag twee voerde de kleine vis in veel vakken de boventoon.

Jo Adriolo was met een twintigste plaats de beste Nederlander in het individueel
klassement.

Dieter Friederichs staat na afloop van de wedstrijd Fishing Felicia te woord.

