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Gisteren maakten we een bijzonder moeilijke training mee. Ongelooflijk moeilijk zelfs met amper 
vis voor de meeste van onze vissers. Daarentegen hadden we ook Ramon Ansing die als enige de 
ene na de andere bliek ving met de match en slider methode. 
 

Zoiets is natuurlijk niet normaal wanneer de omstandigheden voor alle 
vissers gelijk zijn. Daarom besloten we na de morgentraining om maar 
eens precies de dieptes en afstanden te bekijken waarop we gevist 

hadden.  
Ongelooflijk hoe hier het bodemverloop is. Waar bij Ramon een diepte 
van 4 meter bereikt werd op zo’n 20 meter uit de oever was dezelfde 
diepte twee plekken naar links al bereikt op 12 meter. Het gekke was 
echter dat daar de vissen totaal niet wilden azen. 
 

Dit alles gold uitsluitend voor de morgen want nadat we opnieuw 
begonnen te vissen in de middag kon je overal werkelijk vangen wat je 
maar wilde. De vissen, die er dus wel degelijk blijken te zitten, kwamen 
toen massaal op de voerstekken. 
 
Overal op het parkoers zie je hele grote onderlinge verschillen. Soms zie je bizar grote verschillen 

in diepte in een en dezelfde trainingsbox. Het kan dan ook niet anders dan dat de visserij toch wel 

heel plaatselijk gaat worden. Ik ben daar best van geschrokken eigenlijk. Ik besefte in 2006 tijdens 
het EK niet dat het allemaal zo verschillend was.  
Toch blijft het gewoon een prachtige en technische visserij. 
 
De grootste problemen liggen voor ons niet zozeer op het technische vlak. We krijgen allemaal de 
schuifmontages prima in het water. De voermanier levert meer problemen op. Hoe kan dit ook 
anders eigenlijk? Dit zijn allemaal jonge vissers die alleen maar “gestraft” worden tijdens hun 

normale wedstrijden wanneer ze vaak bijvoeren.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ga er dan maar eens aanstaan om hier bij te voeren “tot in den treure”. Laten we zeggen dat een 

“voorzichtig advies” om een en ander wat meer vloeiend te laten verlopen regelmatiger dan 
normaal gegeven wordt deze week. Ook een tweede “iets minder voorzichtige” uitvoering heb ik al 

geprobeerd trouwens en ik heb ook nog een derde versie in mijn gedachten die jullie waarschijnlijk 
tot in Holland kunnen horen. Hoe dan ook moet dat hoge voerritme er blijven. Anders zijn we 
kansloos. 



 

Ik begeleid hier samen met Ramon Pasmans de U23 categorie. Dat zijn dan nog wel jonge vissers 
maar ook vissers met toch al wel wat bagage en ervaring. Ik kan me zo voorstellen dat Jack 
Valkenburg en Nico Bakkernes, die de U18 groep voor hun rekening nemen, dit allemaal in het 
kwadraat meemaken. 

 
 
Vandaag hadden we in box 4, in ieder geval qua vangsten, 

een hele goede trainingsdag. Dat moest ook want dit was 
duidelijk de beste zone van het parkoers. Morgen treffen we 
het andere uiterste. Box 14 was zo ongeveer de moeilijkste 
van allemaal vandaag en juist daar moeten we naartoe. 
 
Ik ben benieuwd of onze “4 meter diepte theorie” hier gaat 

werken. We zullen daarvoor wel super secuur moeten 
vissen tegen een steil aflopende oever. 

 
 

De training van morgen is alweer de laatste trainingsdag en dan moet het maar gebeuren komend 
week-end. Al met al een mooie maar ook moeilijke trainingsweek waarin we het op zich best goed 
doen tussen ook echte topteams die het hier moeilijk hebben. De visserij hier is helemaal niet 

eenvoudig zo blijkt. 
 
Met de harders die hier rond zwemmen hebben we wel problemen. Je kunt er niet gericht op 
vissen. Daarvoor zitten er wel genoeg maar er zijn te weinig tot aanbijten te verleiden. 
Ongelooflijk hoeveel kracht die beesten hebben maar ook erg frustrerend wanneer je er een haakt. 
We vingen vandaag twee van die beesten wat de “tussenstand” brengt op 14-3. In het voordeel 
van de harders wel te verstaan. Dat is een gemiddelde dat nergens op lijkt dus ons geschut voor 

deze beesten is inmiddels redelijk zwaar. 
 

Erger dan dat zijn de vele andere verspeelde vissen die ik hier zie. Ook daar is lang niet altijd veel 
aan te doen trouwens met die vreselijk steile randen en wanden die hier onder water liggen. Ook is 
er heel veel wier dat wel gedeeltelijk is weggemaaid maar nog lang niet voldoende is verdwenen. 
Uiteraard zijn het net altijd de grote vissen die zich vast zwemmen. Vandaag was het niet om aan 

te zien hoeveel vissen we kwijtraakten. Zo frustrerend, maar ook beter nu dan tijdens de wedstrijd. 
In ieder geval raken we steeds meer geoefend in het landen van de vissen van hier. Althans dat 
hoop ik. 
 
Ik houd jullie op de hoogte van de komende wedstrijddagen.  


