
3 oktober 2009 
!Verslag Nederlands Kampioenschap Forelvissen 2009 
Forellenvijver Heioord in Neeritter!! 
 
 
Op 3 oktober is geworden T. Brinkman namens Forellenvisserij “De 
Slegge” Nederlands Kampioen Forelvissen 2009 met 17 gevangen 
forellen. Als tweede is geëindigd Jorn Snijkers namens Forellenvijver 
Heioord en als derde Frank Bongers tevens uitkomend voor Forellenvijver 
Heioord, beide met 16 gevangen forellen.. Aangezien Jac Linssen vierde 
werd met 15 gevangen forellen, kon het Teamkampioenschap het team 
dus niet meer ontgaan. ! Met 60 forellen werd Forellenvijver Heioord uit 
Neeritter Teamkampioen Forelvissen 2009. Als tweede is geëindigd 
Forellenvisserij "De Slegge", Ter Appelkanaal met een totaal van 47 stuks 
en als derde Forellenvisvijvers De Forel, Bergharen met 46 forellen. ! 
Namens de NVVF van harte gefeliciteerd.!! 
 

      
 
Al vroeg in de ochtend, toen het nog donker was arriveerde de eerste 
finalisten in het NK-Paviljoen. Om 7:30 uur moesten de captains zich 
melden voor de loting. Vervolgens werden de controleurs en later de 
vissers geïnstrueerd over de regels tijdens dit NK. 
 
Om 8:30 uur konden de finalisten zich gaan voorbereiden op hun eerste 
ronde waarna om 9:00 uur de wedstrijd kon gaan beginnen. Al meteen na 
het startsein werd de eerste forel op vijver 5 binnengehaald door Rob van 
der Wilk. Het bleek echter ook z'n enige vangst van die dag te zijn. 
Meteen daarna ving Richard Janssen een mooie zalmforel en eindigde 
uiteindelijk voor Reacreatieboerderij van Langeraad op de 15de plaats. !! 
 



Ondanks de harde wind was er veel publiek komen kijken naar deze 
finale. Een spannende, maar vooral ook erg gezellige dag was het in 
Neeritter. !In het NK-Paviljoen (ingericht door Lindeboom Brouwerij) was 
het goed toeven onder het genot van een hapje en een drankje en werden 
de prestaties van de vissers nog eens opnieuw beleefd. Het is altijd weer 
gezellig om de collega vijvereigenaren vanuit heel nederland van Zeeland 
tot Groningen weer na lange tijd te spreken. Het was met name leuk om 
Ere-bestuurslid Bertus van Beek en zijn vrouw Gerrie na lange tijd weer 
eens te ontmoeten. !! 
 
Om 14:30 uur arriveerde Kim Langeslag met cameraman namens L1 TV 
Sport om een verslag te komen maken. Forelvissen was blijkbaar iets 
geheel nieuws voor hun. Har Coenen namens de organisatie moest dan 
ook eerst wat uitleg komen geven over hoe dit kampioenschap en deze 
sport in elkaar zit. Naast al die populaire sporten als voetbal, tennis en 
handbal was forelvissen een leuke afwisseling in hun programmering. 
Moeilijk was het zeker niet om de finalisten te kunnen filmen bij het 
vangen van forellen, want er werd die dag erg goed gevangen. Van de in 
totaal 680 opgezette vis (300 kg) werden er maar liefst 643 gevangen. Een 
super vangst dus. !! 
 
Het was tot het laatste moment nog niet duidelijk wie de begeerde titel 
zou gaan behalen. Jorn Snijkers en Frank Bongers vingen om en om 
beide nog 2 forellen in de laatste ronde, maar het was helaas net 1 te 
weinig om kampioen T. Brinkman te kunnen verslaan. Hij wist er in de 
laatste ronde maar liefst 5 te vangen, waardoor hij er net 1 meer had als 
de plaatsen 2 en 3.. Het was wel ruim voldoende om Teamkampioen 
Forelvissen 2009 te worden. Een fantastische prestatie, ondanks het 
thuisvoordeel. Je moet het dan toch nog maar even weten waar te maken 
en dat is super gelukt! ! Trots poseerde ze voor de camera met al die 
schitterende prijzen, gesponsord door Dam, MultiSmoke, de NVVF en 
Pure Fishing!! 
 

 



 
Zo werd ook de vijfde editie van het NK Forelvissen weer een groot 
succes. De lokatie in Neeritter was zeer geschikt voor dit grote 
evenement en de Limburgse gezelligheid en gastvrijheid zal iedereen nog 
lang heugen. Namens de NVVF willen we alle bezoekers, deelnemers, 
sponsoren, de pers en vrijwilligers ontzettend bedanken. Tot volgend jaar 
tijdens de 6de editie van het Nederlands Kampioenschap Forelvissen. 
 
L1 TV Sport was zeer verheugd dat de Limburgers zo'n mooie prestatie 
hadden neergezet en heeft er een erg leuke presentatie van gemaakt. 
U kunt hier de beelden bekijken via internet >> 

 


