
Finale Nederlands kampioenschap vliegvissen 2019. 

 

Na vier wedstrijden vissen voor het kampioenschap waren de finalisten 

bekend. De eerste 30 vissers werden uitgenodigd voor de finale in de 

Baggelhuizerplas te Assen. Dit jaar moest Ger Nuiten, die dit jaar op de 14e 

plaats eindigde, het team vertegenwoordigen in de finale. De andere 

teamleden eindigde op de volgende plaatsen: Ben Qwispel 47e, Jan van Nassau 

44e, Eddie Heijmans 51e, Martin Blommaert 38e. Als team hadden we de 8e 

plaats bereikt. 

Op 10 november ging Ger op weg richting Assen, onderweg even een pitstop in 

Cuijk om Jan Derrez op te pikken, die dat weekend mij zou gaan vergezellen. En 

ook hij moest zijn titel verdedigen namens het team midden Limburg. Jan had 

een leuke B&B geregeld in Assen waar we zouden verblijven in dat weekend. 

 

Aan gekomen in de B&B werden we vriendelijk ontvangen door de gastvrouw. 

De kamer werd getoond, het was simpel maar goed verzorgd. Een goed bed en 

een warme douche zijn het belangrijkste, en dat zag er allemaal goed uit. Al 

snel kwamen de vliegendozen te voorschijn en werd de tactiek voor zondag al 

bepaald en besproken. We gingen op tijd naar bed om die volgende morgen fris 

en fruitig aan de wedstrijd te beginnen. 

Die ochtend na een lekker ontbijt reden we naar de visvijver waar het al aardig 

druk was. Even alle bekenden een handje schudden en op naar de briefing van 

de wedstrijdcommissie. We hoorden dat er in 6 secties werd gevist, en deze 

waren in vier vakken verdeeld en in elk vak zou een kwartier gevist worden. 

Daarna een plek opschuiven en doorvissen. Na vier visbeurten ging je 

controleren. Zo viste je de sectie af. Daarna had je 10 min om naar de volgende 

sectie te gaan. Ik vond het een heel gesjouw met al die visspullen. Over de 

vangsten kan ik kort zijn van de 30 finalisten hadden er 15 personen vis de 

winnaar had 5 vissen. Dat de vangsten minder zouden zijn had ik wel verwacht. 

De vis had paaigedrag en had weinig zin in de mooie vliegen de ze 

voorgeschoteld kregen. Dit hadden we al gezien tijdens onze training sessies 

een week eerder. Dus een lange visdag zonder een vis gevoeld te hebben. Aan 

het eind van de wedstrijd zijn we maar naar een chinees restaurant gegaan om 

de wedstrijd nog eens te analyseren. Onder het genot van een colaatje en een 

buffet, dat goed smaakte na de visdag. 



De volgende dag zijn we nog even teruggegaan en hebben toen wel goed 

gevangen. We hebben gevist in de Vogelput die tijdens de wedstrijd niet in het 

parcours zat. Daar lag een grote school met vis waar ik nog negen vissen wist te 

verleiden. We hebben nog tot half drie gevist en zijn toen weer terug naar Cuijk 

gegaan waar Jan zijn auto stond. We hebben de tassen en hengels overgeladen 

en zijn toen ieder onze eigen weg gegaan om naar huis te rijden. Ik vond het 

een leuke en gezellige wedstrijd we hebben enorm gelachen en veel plezier 

beleeft. En nu op naar het volgende wedstrijd seizoen.  

 

Ger Nuiten. 

 

 

 



 

 

 



 



 

 


