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 verslag - Voorbereiding op de trainingsweek 

We gaan aan dit kampioenschap meedoen met twee teams, te weten het U18 team en het U23 

team. We hebben inmiddels gezien dat de visomstandigheden voor beide teams behoorlijk 

verschillend zullen zijn. 

 

 
 

Het U23 team vist op hetzelfde parkoers als waar in 2009 het EK Senioren werd gehouden. 

Dat is dus in zoverre gemakkelijk dat de dieptes en dergelijke bekend zijn. Diep en op 

sommige plaatsen zelfs extreem diep water, waar zowel de vaste stok als de bolo hun rol 

zullen spelen. 

 

Vandaag waren we met zijn allen op zo’n 600 meter van het U 18 parkoers (er mag niet 

geoefend worden op minder dan 500 meter van het parkoers) en daar is alles toch anders. Veel 

minder diepte en nog veel meer alvers als op het andere parkoers. Hier zal het vooral de vaste 

stokvisserij worden, zo is de verwachting en bovendien gaan de alvers mogelijk een 

belangrijke rol spelen. 

 

   



 

De rivier de Sava is een enorme rivier, qua breedte wel te vergelijken met onze grote rivieren, 

scheepvaart is er echter niet. 

De meest voorkomende vissoort hier is ontegenzeggelijk de vimba (roodnase) en ook zitten er 

nu in tegenstelling tot 3 jaar geleden voorns. Ook carassio is er te vangen, hoewel niet veel, en 

datzelfde geldt voor barbeel (hoewel we er daar nog niet veel van gehaakt hebben tot nu toe). 

 

Alles wat we tot op heden deden had te maken met het prepareren van de juiste materialen 

voor de te verwachten omstandigheden. Toch hebben we al enkele prachtige visdagen gehad. 

 

   
 

Vanaf morgen wordt het “menens” want dan begint de officiële trainingsweek (die bij de 

junioren dus maar 4 dagen duurt). 

Hier kunnen we niet anders dan vanaf nu echt de teams splitsen en onafhankelijk van elkaar 

de voorbereiding organiseren. De visomstandigheden zijn amper met elkaar te vergelijken. 

Met de U23 groep zijn we hier al bijna een week en hebben we enkele dagen prima kunnen 

trainen onder redelijk vergelijkbare omstandigheden in vergelijking met het wedstrijd-

parkoers. De maximale voorbereiding zo lijkt ons. 

 

   
 

 

Uiteindelijk begint alles natuurlijk vanaf nu pas echt. We proberen jullie vanaf vandaag 

regelmatig op de hoogte te houden van de “vorderingen” 

 
Stefan Verhoeven en Jan van Schendel 

  


