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We zijn nu twee dagen met de officiële trainingsweek bezig en als er een ding inmiddels 

duidelijk is, dan is het dat het niveau in het Internationale vissen inmiddels ook bij de jeugd 

ongelooflijk hoog ligt. 

 

   
Ook in Slovenië is het niet altijd mooi weer 

 
Team U18, boven vlnr Jack Valkenburg, Kevin Inkenhaag, Stefan Hooyman, André Schipper 
               onder vlnr Nick Koopmeiners, Arjan Dikkema, Johnno v.d. Haar en Thom Aafjes 



We  schreven twee dagen geleden al dat de verschillen tussen de U18 en U23 parkoersen erg 

groot leken en ook dat is inmiddels wel gebleken. 

Bij de U18 zijn de vangsten tot op heden zeker niet geweldig te noemen. Waarschijnlijk heeft 

het feit dar er op zo’n parkoers enkele weken lang totaal niet gevist is daarmee te maken. De 

rivier de Sava is een heel groot water en er mag dan wel veel vis aanwezig zijn, ze kunnen 

zich gemakkelijk buiten het parkoers ophouden. 

 

 
           U 23 – boven Stefan Verhoeven, Jeffrey Bakkernes, Ramon Ansing, Jan v. Schendel en Luciën de Rade 
                     onder Sjors Milder, Roel Reuvers en Sven Hekman  

 

We doen tijdens de trainingen met ons team zeker niet slecht mee. Behoorlijke aantallen 

kleine vis en ook hier en daar een bonus-carassio en vandaag zelfs een brasem voor een van 

de vissers (en die zwemmen daar toch echt niet veel rond). 

Vis vangen is mooi natuurlijk, maar het gaat er vooral om beter te worden en de visserij die te 

verwachten is zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. 

 

   
                      Arjan Dikkema ( U18)                                                       Johnno v.d. Haar  (U18) 

 



   
                       Kevin Inkenhaag ( U18)                                                   Nick Koopmeiners  (U18) 

 

 

 

Bij de U23 zijn de vangsten echt fantastisch. 

Gisteren tijdens de eerste trainingsdag was het 

hoogste gewicht ruim 18 kilo, vandaag waren er 

verschillende landen met topgewichten van 20 kilo 

en zelfs meer. Let wel, we hebben het dan niet 

over echt grote vissen, de meeste vissen halen de 

300 gram niet of amper. Veel stuks dus die zowel 

met de bolo gevangen worden als met de vaste 

stok. 

 
< Jeffrey Bakkernes( U23) 
 met een vimba                        
 
                     Sjors Milder ( U23) met een kopvoorn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn hier grote diepteverschillen. Vandaag zat ons team op zowat de diepste plaatsen en dan 

heb je het over ruim 10 meter op 13 meter uit de oever.  

 

Verderop langs het parkoers is het bijna overal zo’n 4 tot 5 meter diep. Ondanks de 

diepteverschillen is er overal vis te vangen en dan is vissen prachtig natuurlijk. 

 

We doen het nog niet helemaal goed met zijn allen. Vandaag vingen we tot 14 kilo en dat is 

voor een goede stek straks zeker niet genoeg voor een topklassering. Het moet dus nog wat 

beter en daar zijn we hard voor aan het werk. Onze vissers zullen niet vaak eerder zo met hun 

materiaal in de weer zijn geweest. 



           Stefan Hooyman (U18) aan het alveren                                        Ramon Ansing (U23) op zijn kist 

 
 

Eigenlijk is de trainingsweek vrij kort met 4 trainingsdagen. Morgen en vrijdag kan er 

bovendien maar 4 uur gevist worden. Morgen vanwege de officiële opening van het 

kampioenschap en vrijdag vanwege de “officiële training” die er altijd is een dag voor het 

kampioenschap. 

We gaan het zien en meemaken allemaal. We houden jullie op de hoogte. 
 
 

Technische staf 
U 18 – André Schipper en Jack Valkenburg 
U 23 – Jan van Schendel en Stefan Verhoeven 


