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Ik weet niet wat er tegenwoordig allemaal met het weer aan de hand is maar het lijkt wel of overal 
alles helemaal “tegendraads” is. 
Hier in Servië zijn er op zich weinig problemen. Tot aan vandaag was het bloedheet, soms zelfs 
boven de 40 graden. Vandaag viel er een stortbui met onweer op ons maar dat kan natuurlijk een 
keer gebeuren. 
 

Al enkele maanden is het hier goed weer en toch staat het water, waar we vissen, op dit moment 

minimaal 3 meter hoger dan normaal en dat is al een meter lager dan een week geleden. Zelfs het 
hotel waar we verblijven was overstroomd!  
Dat heeft te maken met het hoge water dat vanuit 
Zuid Duitsland en Oostenrijk hier naartoe is 
gestroomd. Het geeft een heel vreemd beeld, deze 
week. Enkele weken geleden was ik hier en waar ik 

toen met mijn auto reed, wordt nu gevist. Echt bizar. 
 
Onze eerste trainingsdag is maar heel matig 
verlopen. Ik kan er niets beters van maken. Er is 
vooral kleine vis te vangen vlak onder de oever, 
meestal alver, met “daaronder” ook wat voorntjes. 
Verder werden er hier en daar wat bliekjes 

gevangen. Wij vingen deze ook maar pas tegen het 

einde van de oefensessie. Normaal vis je dan verder 
maar vandaag was dat onverantwoord. Wanneer het 
hier onweert, kun je maar beter niet langs het water 
zitten en dat hebben we deze middag dan ook niet 
gedaan. 

 
Het is dus allemaal nog niet spectaculair maar dat is 
vrij logisch. Het parkoers was enkele weken gesloten 
en ook hier doet dat precies met het water wat we 
niet willen, de vissen worden niet gevoerd en zoeken 
ergens anders naar hun voedsel. Dan duurt het vaak 
even voordat ze er weer zijn. Ik weet dan ook bijna 

zeker dat er later deze week veel beter gevangen 
wordt. Echt grote gewichten gaan het trouwens niet 
worden want daarvoor zijn de vissen gemiddeld te 

klein. 
 
Ik ben heel benieuwd hoe wij ons gaan weren deze week. Dit is niet bepaald een gemakkelijke 
opgave. Wanneer het gaat om kleine vis hebben we het vaak moeilijker dan wanneer er grotere 

vissen te vangen zijn. 
 
Het thuisland is wat mij betreft de te kloppen ploeg. Ik schreef het al eerder, Servië is het visland 
van de toekomst en het zag er allemaal indrukwekkend uit vandaag. Al hun vissers zijn fantastisch 
als er alvers gevangen kunnen worden. Ook de andere vismanieren beheersen ze als geen ander. 
Bovendien kennen ze de situatie zoals die tegen het einde van de week zal zijn en dat geldt niet 

bepaald voor de andere teams. Ik voorzie dat er op sommige plekken van het parkoers viskisten 
komen te staan waar nu het voer in het water valt. 
 
Ik prijs me in ieder geval gelukkig dat ik hier enkele weken geleden was. Dat kan misschien nog 
goed van pas komen want toen was het water ook aanmerkelijk lager. 

 
Morgen komen we in de box waar vandaag Servië zat. Ben erg benieuwd wat wij daar gaan 

presteren. Jullie horen erover! 



 


