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WK Update: Fotoverslag zaterdag

zaterdag, 05 september 2009 

Het WK Sportvissen 2009 mag na de eerste dag al een overweldigend succes 

genoemd worden. De toeschouwers genieten van de kunsten aan de waterkant, 

grote brasems zorgen regelmatig voor een waar spektakel en met nog een dag te 

gaan is er ook voor Nederland nog een gerede kans op het eremetaal. Hieronder 

een fotoverslag van een zeer geslaagde eerste wedstrijddag.



Het eerste signaal klinkt om 10.25 uur. Er mag zwaar gevoerd worden!

Zowel de deelnemers als het publiek zijn erg enthousiast over het fraaie parcours 

aan de Lage Vaart.

Stefan Altena vangt halverwege de wedstrijd een zeer belangrijke brasem en 

verliest er zo'n 20 minuten voor het eindsignaal nog een. Had hij deze wel 

gevangen, dan was een sectoroverwinning zeker binnen handbereik geweest. Maar 

dat is sportvissen, het kan ook even tegenzitten.



Ondertussen delen Ed Stoop en Marco Kraal handtekeningen uit aan de massaal 

toegestroomde bezoekers die op de WK Stekkiedagen afkwamen. 

Fishing Felicia struint de oevers af en verslaat het WK op haar eigenzinnige wijze. 

De update staat vanavond online.



Jan van Schendel coacht Jo Adriolo. Hij pakt uiteindelijk, mede dankzij een fraaie 

brasem, de derde plaats in zijn vak.

Naast Stefan Altena vangt deze Pool binnen een half uur voor het eindsignaal twee 

kolossen van brasems waarmee hij zijn vakoverwinning veiligstelt.



John Savelkoul maakt vandaag een uitglijder en blijft steken op een teleurstellende 

10de plaats.

Voor zulke knapen van brasems moet je 50 tot 100 kleine vissen vangen, dus dan 

mag je gerust van bonusvissen spreken!



Dieter Friederichs drilt een van zijn zeer belangrijke bonusvissen aan een dunne lijn 

en soepele elastiek.

Zaterdag stroomde het publiek al massaal toe en voor zondag worden er vanwege 

het fraaie weer nog veel meer bezoekers verwacht.

 HET WK VIND PLAATS IN ALMERE BUITEN (AFSLAG 6 VANAF DE A6) EN BEGINT 

OM 9.30 UUR

MEER INFO: WWW.WKSPORTVISSEN2009.NL


