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De geschiedenis van het Wereldkampioenschap 
klassiek hengelen 

 
Championnat du Monde de Pêche à la 
ligne, le 28 septembre 1919  
Het allereerste jaar waarin ik een vermelding 
kan vinden van een wereldkampioenschap 
vaste hengel is 1919. Op een Franse foto-
postkaart staat "Championnat du Monde de 
Pêche à la ligne, le 28 septembre 1919". De 
foto toont een rij wedstrijdvissers op de oever 
van de Loire in Nantes, Frankrijk.    
 

 
Zo zag een WK er uit in 1919 
 
Daarmee weet je dus alles en niets... even 
Google raadplegen dus... Daaruit blijkt dat op 
de Franse Nationale Feestdag, de 14de juli, 
van hetzelfde jaar nog een andere 
hengelwedstrijd was in Nantes.  
Deze was ten voordele van de 
oorlogsgewonden die in het Baur-hospitaal 
verbleven in Nantes. Dit laatste bevestigde in 
elk geval dat er in Nantes een organisatie 
was die wedstrijden kon organiseren. 
  
Over het WK is verder niets te vinden, wat 
doe je dan? Een brief schrijven aan het 
stadbestuur (cq. de burgemeester)  van 
Nantes ! Mijn ervaring leerde me immers dat 
een échte brief de kans vergroot dat je 
antwoord krijgt (i.p.v. email) en dat je direct 
hoog genoeg moet mikken met de 
geadresseerde.  Om een lang verhaal kort te 
maken, een paar weken later zat er hier in de 
brievenbus een pakketje informatie uit 
Nantes!  
 
De hengelvereniging die zich in Nantes bezig 
hield met het organiseren van internationale 
wedstrijden was "Le Saut de Carpe Breton". 
Reeds in september 1913 was er zo een 
wedstrijd door hen georganiseerd. Zoals 
gebruikelijk in die periode ging de wedstrijd 
vooraf door een optocht door de stad, men 
hield rekening met meer dan 800 personen 

die zouden meestappen in de gebruikelijke 
"parade van deelnemers". De deelnemers 
waren gegroepeerd per vereniging, 
voorafgegaan door hun vaandeldrager. De 
fanfare van Nantes was er natuurlijk ook bij. 
 

 
WK 1913 in Nantes (FR) 

 
Een uitslag is niet bekend, evenmin een lijst 
van deelnemende landen, maar de artikels 
spreken wel van een "internationale 
aangelegenheid met buitenlandse deel-
nemers". Van een wereldkampioenschap 
werd in 1913 niet gesproken, toch niet in de 
documentatie die ik momenteel ter 
beschikking heb.   
Op zich waren internationale wedstrijden in 
die tijd in Frankrijk niet echt uitzonderlijk. Al 
bleef het meestal beperkt tot de deelname 
van een paar buurlanden, waarbij België een 
zekerheid was. 
  
In 1914 was er eveneens in de maand 
september een internationale wedstrijd 
voorzien, maar door het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog in de zomer van 1914 
kon deze natuurlijk niet doorgaan. 
 
Als de oorlog voorbij is, herneemt de 
vereniging "Le Saut de Carpe Breton" haar 
activiteiten. Op 28 september 1919 
organiseert men terug een grote inter-
nationale wedstrijd, deze keer met als inzet 
de titel van Wereldkampioen! Wederom geen 
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deelnemerslijst meer beschikbaar, maar men 
spreekt van een 30-tal deelnemende 
maatschappijen uit binnen- en buitenland, 
waaronder la Perche d'Or uit Brussel. De 
Belgische deelnemers hebben vooraf al enige 
naam en faam in Frankrijk, zo blijkt uit 
voorafgaande artikels in de kranten waarbij zij 
tot de favorieten worden gerekend. 
 

 
Resultaten WK 1919 

 
Op de 1ste plaats Mr.VANDERVEKEN, een 
Belg,  die de gouden medaille ontvangt en 
het diploma van Wereldkampioen. Plaats 2 is 
voor ene Mr. SCHELK, zijn nationaliteit is mij 
niet bekend (de naam doet denken aan 
Zwitserland of Luxemburg ?).  Plaats 3 is 
wederom een Belg, Mr. Théophile 
VERHAEGEN. Plaats 4 is Mr. 
TANOLEMERREN (nationaliteit onbekend) 
 
Na 1919 is er een lange periode waarin ik 
geen gegevens kan vinden van een mogelijk 
WK vaste hengel. Het is best mogelijk dat er 
in navolging van Nantes gelijkaardige 
wedstrijden zijn ingericht waarbij de titel van 
wereldkampioen werd uitgereikt. Voorlopig 
ontbreekt het ons aan informatie daarover. 
Het is wachten tot 1936 wanneer Tony 
Burnand en het aperitiefmerk Violet-Byrrh de 
handen in elkaar slaan. 
 
1936 – 1954 Coupe Internationale Violet-
Byrrh – Championnat du monde de pêche 
au coup 
De oorsprong van dit wereldkampioenschap 
is te vinden bij Franse hengelsportmagazine 
"Au Bord de l’Eau" uitgegeven door o.a. Tony 
Burnand (°1892-+1969) en Roger Pujo.  Tony 
Burnand is de bekendste van de twee, in zijn 

carrière schrijft hij in totaal een 20-tal 
hengelsportboeken. Het eerste nummer van 
"Au Bord de l’Eau" verschijnt in april 1935 en 
in 1936 wil men al direct een 
wereldkampioenschap organiseren. 
 
Een wereldkampioenschap organiseren kost 
geld, een sponsor vinden was dus 
noodzakelijk, het nog jong magazine had 
daartoe niet de nodige fondsen. Het 
aperitiefdrankje "Violet-BYRRH" was in 1936 
ontzettend populair en bleek een ideale 
partner als sponsor.  Een woordje meer over 
Violet-Byrrh, omstreeks 1860 maakten de 
broers Simon en Pallade VIOLET  het 
allereerste aperitief op basis van 
geïmporteerde Spaanse wijn met de 
toevoeging van kinine. In 1873 namen ze een 
patent op de productnaam BYRRH. Violet-
Byrrh is dus een samenstelling van de 
familienaam en de productnaam. Na het 
overlijden van de 2 broers nam zoon Lambert 
Violet de zaak over. Onder zijn impuls had 
Violet-Byrrh tegen 1935 meer dan de helft 
van de aperitiefmarkt in handen. Zijn strategie 
was vooral die van veel reclame maken op de 
juiste plaatsen en het sponsoren van 
verschillende populaire sporttakken zoals 
hengelen, voetbal en autosport. Een 
wereldkampioenschap hengelen in 1936 
paste perfect in het commerciële plaatje. 
 

 
Medaille met afbeelding van de beker 
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Verzamelaars van hengelsportmedailles 
zullen zeker de medailles kennen van Violet-
Byrrh. Er bestaan verschillende versies van, 
die van de Coupe Nationale Byrrh voor het 
Franse Nationale Kampioenschap en die van 
de Coupe Internationale Byrrh voor het (zelf 
benoemde.. dus officieuze) Wereldkam-
pioenschap. De meest voorkomende van 
deze medailles waren bestemd voor 
deelnemers aan de finales van deze 
wedstrijden. Al deze medailles tonen de 
beker geschonken door Violet-Byrrh, het was 
een wel héél grote beker (zie foto) waarin 
maar liefst 15 kilo zilver was verwerkt. 
 
1936  
De allereerste wedstrijd voor de Coupe 
Internationale Byrrh vond plaats op 25 
september 1936 in Parijs. De Seine tussen 
de Pont des Invalides en de Place de la 
Concorde vormde het strijdtoneel. In totaal 
waren er 136 deelnemers afkomstig uit 
Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland 
en er waren duizenden toeschouwers.  
 
Winnaar werd Dhr. Georges DENOLIN, lid 
van Franse hengelvereniging "La Brême 
Dyonisienne" uit Saint-Denis. Eerste Belg 
was Dhr. Walravens op de 6de plaats, hij was 
afkomstig uit de Belgische provincie Brabant.  
 
Volgens het blad "Au Bord de l’Eau" had de 
nieuwe Wereldkampioen DENOLIN de leeftijd 
van 57 jaar en was hij werkloos. In een 
interview zegt hij dat zijn grote voorbeelden 
de Belgen Kraemer en Van den Breuden 
waren dewelke hij de échte cracks noemde. 
   
1937  
Het tweede jaar waren er deelnemers uit 
meer landen, ondermeer Spanje was erbij 
gekomen.  
 
Ene LABORDE werd kampioen, hiervan is 
weinig geweten alleen dat hij lid was van 
"l’Union des Pêcheurs Parisiens", een 
Parijzenaar dus. Eerste Belg (wiens naam ik 
niet heb kunnen terugvinden) was 4de dat 
jaar. 
 
1938  
Het derde jaar werd Dhr. Jean TUAL 
kampioen, lid van "Les Pêcheurs de Béziers", 
wederom een Fransman dus. Uitslagen van 
andere deelnemers heb ik niet kunnen 
terugvinden, wel dat voor België ene 
WINKING (lid van de "Franc Pêcheurs de 
Liège") en PARENT (lid van de "Rois de la 
Gaule") mee in de finale zaten. 

1939 
In dit jaar waren er wel pre-selecties geweest 
in verschillende landen maar de finale 
(voorzien voor 10 september 1939) werd 
afgelast door de gespannen internationale 
toestand en de oorlogsdreiging. 
 
1951  
Na WO II duurt het even eer er terug sprake 
is van een Coupe Internationale VIOLET-
BYRRH - Championnat du Monde, maar in 
1951 is het dan zover. Het is wederom het 
Franse magazine "Au Bord de l’Eau" dat het 
voortouw heeft genomen in de organisatie. In 
1951 zijn er 135 finalisten en wereldkampioen 
is de Fransman Emile CESSELIN van de 
vereniging "Amicale des pêcheurs Ternois" 
uit Tergnies. 
 
1952  
Albert VAN HUMBEEK is de eerste Belgische 
wereldkampioen (van deze organisatie). Zijn 
foto’s waar hij poseert met de grote beker, de 
"Coupe Internationale VIOLET-BYRRH – 
Championnat du Monde", verschijnen in 
diverse bladen in België. Er waren 148 
finalisten en het is de eerste keer dat de 
winnaar geen Fransman is! 
  
1953  
Wereldkampioen in dit jaar is de bekende 
Franse hengelaar Gaston DUBUC die eerder 
al Kampioen van Frankrijk was geworden 
hetzelfde jaar (ook in 1956 en 1957 zal hij 
Frans Kampioen worden). Gaston is lid van 
"l’Union des Pêcheurs Parisiens", uit Parijs. In 
1953 waren er 155 finalisten en eerste Belg 
was Dhr. Rosseel op de 6de plaats. VAN 
HUMBEEK is tweede Belg op de 7de plaats. 
 
1954  
Dit is het laatste jaar dat de Coupe 
Internationale  VIOLET-BYRRH zich een 
Wereldkampioenschap zal noemen, het CIPS 
organiseert immers een Europees 
Kampioenschap dat jaar (zie hierna).  
 
1954 – heden Wereldkampioenschappen 
CIPS 
Op 22/2/1952 wordt het CIPS opgericht 
(CIPS = Confédération Internationale de la 
Pêche Sportive of de Internationale 
Confederatie voor het Sportvissen). In 1952 
en 1953 organiseert het CIPS jaarlijks een 
congres.  
 
Vanaf  1954 zal men, samen met het jaarlijks 
congres, een internationale hengelwedstrijd 
organiseren in hetzelfde land/regio.    
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In 1954 is dit echter nog geen 
"Wereldkampioenschap", maar wel een 
"Europees Kampioenschap”. De 
aankondigingen voor deze wedstrijd door het 
CIPS spreken wel degelijk van een EK en 
geen WK.  In de latere tellingen van "dit jaar 
het zoveelste WK..." wordt de wedstrijd van 
1954 echter wel meegeteld. Een en ander 
had te maken met de Coupe Internationale 
Violet-Byrrh, die nog steeds gehouden werd 
in 1954, en zichzelf nog steeds een 
"Wereldkampioenschap" noemde. Het is 
feitelijk pas in 1955 dat er een eerste officieel 
WK georganiseerd wordt door het CIPS. 
 

 
Medaille voor het W.K. van 1954 
 
Ondertussen zijn er op de meeste CIPS-WK's 
meer dan 30 landen vertegenwoordigd. Het 
grootst aantal deelnemende landen (40) werd 
bereikt in 2007. Sedert de beginperiode zijn 
er tal van WK-disciplines bijgekomen, zo zijn 
er WK’s voor de categorieën : 
- jeugd (sedert 1996) 
- dames (sedert 1994, met gewoonlijk een 
15-tal landen) 
- veteranen (sedert 2008) 
- gehandicapten  (sedert 1999) 

- verenigingen (sedert 1981) 
- het Europees kampioenschap (sedert 1995) 
- karpervissen 
- Black-Bass 
- op forel met natuurlijk aas 
- roofvissen vanuit een boot 
- roofvissen vanaf de oever 
- ijsvissen 
 
Via de verschillende onderafdelingen van het 
CIPS zijn er ook WK's voor het vliegvissen, 
zeevissen, casting, enz. 
Op de website van onze vereniging vindt u de 
uitslagen van alle WK's vaste hengel vanaf 
1954 tot en met 2013. We geven telkens de 
eerste 3 individuele hengelaars en de eerste 
3 in het landenklassement. Er is ook een 
samenvattende tabel met alle medailles 
behaald door de verschillende landen. 
Zie www.vhv-daca.org/WK.pdf 
 

Jean-Paul Ceulemans 
 

 
 

 
 


