
 

 

 

 

 
 

TWEEDE VERSLAG EK NOVI SAD, SERVIË  
 
Vandaag dus, zoals ik gisteren al schreef, naar de box waar Servië gisteren zat. Dit werd een hele 
andere visdag dan gisteren, iets wat overigens gold voor iedereen in onze omgeving vandaag. 
 
Het water is inmiddels weer een stukje verder gezakt en er zijn steeds meer plekken waar men de 
normale diepte kan bereiken. Het is dan werkelijk zo’n 15 meter weiland dat  in een keer 

droogvalt. Alleen op het meest linkse gedeelte van het parkoers zie je de meeste viskoffers nog pal 

tegen de dijk staan. 

 
We probeerden aan het begin van de dag te vissen op alvers. 

Die bleken echter nog amper te vangen te zijn. Wel waren er 
volop voorntjes en ook zonnebaarzen. Veel gewicht kon deze 
visserij echter nooit brengen. 
 
 
Op de 13 meter afstand met de vaste stok werd hier gisteren 
amper iets gevangen. Hoe anders was dit vandaag. Werkelijk 

iedereen ving hier nu. Vrijwel allemaal blieken. Een prachtige 
visserij die ons ook aanmerkelijk beter ligt. Groot waren de 
vissen niet, gemiddeld maximaal 100 gram. De visserij was 
vooral met muggenlarven op de haak. Een redelijk fijne en 
subtiele visserij. 
 

 

Eigenlijk vingen alle teams, die hier zaten, zo’n beetje 
hetzelfde. In ieder team lagen de gewichten ongeveer tussen 
de 3 en 7 kilo. Bij ons had Arjan Klop het hoogste gewicht 
met 6.650 gram. 



Dit gedeelte van het parkoers is prachtig maar er zijn ook bizarre verschillen. In hetzelfde E vak 

waar wij konden vissen met dobbers lichter dan 1 gram werden, gebruikte men aan het andere 
einde vlagdobbers van wel 10 gram. Dit komt doordat daar een sluis ligt waardoor er constant 
water vanuit de rivier de Tisza het kanaal instroomde. 
 
Hoe verder naar links hoe slechter het was tot nu toe. Dat heeft gedeeltelijk te maken met het feit 
dat hier voor het eerst vandaag op de juiste visafstand kon worden gevoerd. Ook hier werd iets 
beter gevangen dan gisteren maar fameus was het allemaal nog niet. 

 
Nu gaan we de komende dagen naar het moeilijkere gedeelte van het parkoers. Het water zal nog 
verder zakken en ik heb al gezien dat we morgen op de normale visplaatsen kunnen komen. Zo 
hebben we in ieder geval weer een nuttige oefendag. Ik ben benieuwd of de visserij ook hier gaat 
verbeteren. 
 

Ook vandaag was de vangst van het Servische team goed. Met gewichten tussen de 4 en 7.5 kilo 
waren er, volgens mij, geen teams die meer vingen . 

 
Hoe dan ook, het begint nu allemaal pas omdat veel teams nog niet of amper hebben kunnen 
vissen zoals de omstandigheden gaan worden. Wij mogen dan ook zeker niet klagen met onze 
oefenvolgorde. 
 

Morgen weer een nieuw bericht. 
 


