
 

Nederlands clubkampioenschap Clubs 2019 

 

2e Plek Nederlands kampioenschap Clubs, waar iedereen trots op mag zijn. 

Zaterdag 26 oktober is de finale voor het Nederlands kampioenschap clubs vervist in de 

Lage vaart te Almere. Uit iedere federatie Mochten de twee beste verenigingen die zich 

hadden geplaatst voor de finale door aan voorselectie wedstrijden deel te nemen. In de 

finale gingen 181 deelnemers verdeeld over 14 verenigingen met elkaar de strijd aan.  

Door onze vereniging was er de voorgaande weken door diverse vissers individueel en 

gezamenlijk getraind om de nodige informatie te verzamelen voor de finale. 

Zaterdagmorgen werden we verwelkomd Partycentrum The Lake in Almere. Na een 

korte, duidelijk en heldere openingsspeech konden de steknummers worden opgehaald 

en verdeeld over de korpsleden. Op naar het water en starten met de voorbereiding. Hier 

ging alles niet even soepel diverse stekken waren ondanks dat op veel plekken het riet 

was gemaaid moeilijk of nauwelijks toegankelijk. Deze problemen werden keurig opgelost 

waarna om tien voor 11 het startsignaal klonk. De omstandigheden waren verre van 

ideaal met de een stevige wind dwars op het kanaal die in de loop van de middag flink 

aantrok. Vooraf was duidelijk dat het een uiterst moeizame visserij zou worden.  

In vak A was het zeuren en bestond de vangst vooral uit baars op twee brasems na. Vak 

B was al niet veel beter het kopnummer werd keurig verzilverd maar verder was het echt 

zeuren. Vak C en D eveneens enkele brasems maar vooral veel baars en veel nullen. Vak 

E was een vak met veel riet en moeilijk bevisbare stekken. Toch kwam uit dit vak E, op 

stek E 31 de dagwinnaar Johan van Veen met bijna 10 kilo. Over het geheel gezien 

waren het zwaar teleurstellende vangsten en een groot percentage van de deelnemers 

met niets. 

Toch wisten wij 174 punten binnen te halen, deze werden behaald door Rob Kuil 1e, 

Jacob Gerringa 2e, Bert Smit 3e, Jeffrey Smid 4e en John op ‘t Hold ook een 4e plek. 

Wil wel benoemen dat het om een team prestatie ging en dat we dus met ons allen 

hebben gewonnen ook Gert Korte die niets heeft gevangen! Gert was echter zeer 

belangrijk voor ons in de voorrondes. Zonder hem hadden we niet eens kunnen 

deelnemen aan dit kampioenschap. Daarvoor nog mijn hartelijke dank Gert! 

Ik wil Hsv Kennemerland uit Beverwijk feliciteren met hun 1e plek, en ook Hsv Sikkens 

uit Sassenheim die keurig 3e werd. 

Iedereen erg bedankt voor hun deelname en inzet en hoop dat we volgend jaar weer met 

zoveel leden hieraan mee gaan doen. 

 

De teamcaptain 

Bert Smit 

 

 

 
 


