
1e en 2e trainingsdag International Anglers Meeting 2010 

Silokanaal / Brandenburg 30 en 31 oktober 2010 

 
Woensdag 27 oktober 

Voor het 3e jaar op rij wordt op het Silokanaal in Duitsland de IAM gevist. 47 teams uit Duitsland 

en Europa gaan de strijd aan op een water waar normaal gesproken nog echt vis wordt gevangen. 

 

    
                   Patrick Broekhuizen            Overzicht parkoers 

Normaal gesproken wel, echter tijdens de Shimanocup van het afgelopen weekend was er een vak 

met 20 “nullen”, echt Nederlands zou je haast denken.  

We zijn hier met 2 teams van Sportvisserij Nederland 

en vandaag hebben we getraind op het goede stuk van 

het parcours, en goed was het. In 4 uur tijd tussen de 

15 en 30 kg vangen met 10 man op een rij was echt 

top. En zeker als door elke visser zowel de vaste stok 

als de bolo ingezet werd. Nederlanders op stromend 

water met een bolognese hengel elke drift een vis zien 

vangen was 5 jaar geleden ondenkbaar.  

En stromen deed het. Dobbers van minimaal 10 gram en vlaggen tot 50 gram voor de vaste stok is 

absoluut ongebruikelijk in ons land. Kunnen omgaan met dit soort omstandigheden en het durven 

loslaten van alles wat je normaal doet is nodig om internationaal mee te kunnen. Mooi om te 

constateren dat dit lukt. Donderdag nog een dag trainen en dan zijn we er klaar voor. Voer en aas 

waren vanavond het gespreksonderwerp morgen meer hierover. 

 

Donderdag 28 oktober 

Aas en voer, een belangrijk onderwerp zeker op het Silokanaal. Voor 4 uur vissen mag hier 22 liter 

voer/leem gebruikt worden en 3,5 liter aas. Belangrijk uitgangspunt is altijd, wat voor vis zwemt er 

en wat ga/kun je vangen? Twee soorten zijn belangrijk, Brasem-Bliek tussen de 400 en 800 gram 

per stuk en Voorn tussen de 100 en 1000 gram. We gaan voor een mix van Sensas voer “rivier 

gardon” en “fond brun” aangevuld met 5 kg leem. Bij de start 8 ballen voeren en daarna elke drift 

een balletje bijgooien. En wel zo dat na 4 uur vissen je voer op is. Inschatte is belangrijk zodat je 

niks over houd of tekort komt, niet voeren betekend dat de vis binnen 5 minuten weg is. Te veel 

voeren dan kom je op het eind zonder voer te zitten. 

Als kleine bijkomstigheid moet je in dat 

voer ook nog eens 2 liter casters, 0,75 

liter pieren en 0,75 liter verse mixen…. 

tijdens het vissen. Ik hoorde sommigen al 

klagen over kramp in de handen... Hoezo 

geen topsport? 

 

Vissen bij de silo 



Vandaag  was de vangst wederom prima. 

We zaten in een nieuw vak, dit i.v.m. met 

de toename van het aantal teams. Vak E 

is dat morgen. Op enkele plaatsen is er 

met de vaste stok leuk vis te vangen, 

maar het gros van de deelnemers zal hier 

met de bolo aan de slag moeten. 

Vandaag daar weer perfect op kunnen 

trainen. 75% van onze vis vingen we op 

deze manier van vissen. Sommigen 

hebben geen vaste stok aangeraakt. Om 

in de woorden van John Savelkoul te 

spreken “dit is machtig zeg”. Het 

vertrouwen is er en we hebben er zin in.                                 Jo Adriolo in actie 

 

Sportvisserij Nederland neemt deel met 2 teams, t.w 

Team Sportvisserij Nederland 

- Jo Adriolo 

- Dirk Ekkelenkamp 

- Arjan Klop 

- Jurgen Spierings 

- Christian Surquin 

Team Mondial 

- Meindert de Boer 

- Patrick Broekhuizen 

- Richard Feller 

- John Savelkoul 

- John Vallen 

 

onder de coaching van Stefan Verhoeven, geassisteerd door Dirk Ekkelenkamp. 


