
 

 

 

 

 
 

 
SVN WK JEUGD VERSLAG 2 
 
We hebben inmiddels na enkele heerlijke trainingsdagen op de rivier l’Oust vlakbij ons hotel ook 
de eerste officiële trainingsdag op het parkoers achter de rug. 
 

 
We klagen wel eens over allerlei dingen die soms fout gaan bij de 
organisatie van viswedstrijden bij ons, maar hier kan men er ook 
wel iets van! Ik vond het een grote chaos vanmorgen. Je snapt ook 
echt niet waarom zoiets nodig is. Iedereen loot bij het begin van de 

eerste officiële trainingsdag een volgorde van boxen waarin men 
vist tijdens de trainingsweek. Allemaal heel simpel zou je denken. 
Simpelweg een mannetje bij het begin van het parkoers, even loten 
en hup naar de stekken. 
 
Tja zo simpel kan en moet het allemaal zijn maar hier even niet waardoor zowat niemand meer 
wist hoe het allemaal in elkaar stak. Uiteindelijk deden we onze loting en konden we veel te laat 

naar onze plekken. Dat vonden de organisatoren ook dus kwam men langs om te vertellen dat de 
training om 10.30 uur zou beginnen. Logisch dan ook natuurlijk dat om kwart over 10 plotseling 
het startschot klonk. Howww!. Gelukkig schieten we niet meer zo snel in de stress dus zijn we 
maar gewoon op het afgesproken tijdstip begonnen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wat is dit toch een prachtige rivier die Villaine! Een echt groot water en dat houdt bijna altijd in 
dat er meteen in het begin nog amper iets wordt gevangen. De aanwezige vissen hebben op dit 

soort water altijd wel even nodig om de gevoerde stekken te vinden en zo ook vandaag. 
 
De meeste vis werd gevangen met schuifdobbers op de match. Het water is op veel plekken 

behoorlijk diep. Op de vaste stok-afstand staat aanmerkelijk minder water maar bij de U23, toch 
nog altijd zo’n 2.5 a 3 meter. 
 



We probeerden, net als tijdens het EK van 2006 toen we hier ook 

waren, te vissen op een diepte van rond de 4 meter, waar dat 
ook mocht zijn. Dat werkte toen en 
waarom zou dat nu heel anders zijn? 
Dat bleek nog niet zo slecht gedacht en 
we vingen na een stroef begin toch 
aardig vis, vooral tegen het einde van 
de 4 uur. 

 
 

 
We stoppen dan altijd even om wat te eten en de zaken te evalueren. 
Vandaag duurde die stop niet erg lang want iedereen wilde terug de 
viskist op. Na de middag kwam er veel meer vis op de stekken en 

hebben we nog heel aardig gevangen. De vissen werden ook gemiddeld 
steeds groter. 

 
Tot zover verloopt alles zoals bedacht. Ik verwacht morgen gemiddeld overal meer vis. Wij gaan 
naar box 19. Vandaag werd daar niet zoveel gevangen maar dat zegt niet zoveel. 
 
 

 
Ook bij de U18 ging het best aardig. 
Daar vist men niet verder met de vaste 
stok dan 11.5 meter en dat was waar 
men zat maar net achter het wier. 
Daarachter zat wel veel (kleine) vis. 
Ik begreep dat er later ook daar beter 

werd gevangen en dat we aardig 
meededen. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Wat me vandaag vooral opviel is dat we de vismanier allemaal 
technisch best goed onder de knie lijken te hebben. Het vissen met 

schuifdobbers was nog maar enkele jaren geleden gegarandeerd 
problematisch voor sommigen van de aanwezige Nederlandse 
vissers. 
Ik sta er echt van te kijken hoe goed men tegenwoordig vist op 

deze manier. Bijna nooit in de war en ook het voerballen schieten 
met de katapult gaat eigenlijk prima. Mooi om dat zo te zien. 
 

 
Later deze week meer over de trainingen. 


