
 

 

 

 

 

 

Derde verslag EK Zoetwatervissen -  Novi Sad, Servië 

 

 

Gisteren schreef ik over de blieken die plotseling verschenen op ons gedeelte van het 

parkoers. Deze werden ook nu weer gevangen, evenals carassio’s die zich gisteren amper 

lieten zien.  

 

Vandaag zaten wij in box 11, ergens in het midden van het 

parkoers. Daar was gisteren heel weinig gevangen. Maar dat 

dit helemaal niets zegt over de volgende dag, bleek ook nu 

weer. Er werd eigenlijk best goed gevangen. Blieken? Jawel 

maar de “hoofdvis” van vandaag was carassio. Iedere dag 

gewoon weer een andere visserij! Wat is vissen dan toch 

mooi. 

 

We zaten vandaag naast de Italianen en die deden het bijzonder goed. Wij vingen zelf ook wel 

redelijk maar ook niet meer dan dat. Het kon, achteraf, ook nooit optimaal zijn. Onze aanpak 

was vergelijkbaar met die van gisteren en dat was echt meer op de blieken gericht. 

 

Geen probleem, het is wel 

oefenen natuurlijk. Vandaag 

hebben we perfect kunnen zien 

hoe we een en ander veel beter 

kunnen doen. Tegen het einde 

van de 4 uur ging het al heel 

wat beter maar het was te laat 

om de scores van onze 

Italiaanse buren te evenaren. 

 

Het opvallende is dat waar het 

om blieken te vangen vooral 

gaat om muggenlarven, dit 

voor de carassio’s met aas 

zoals maden en wormen dient 

te gebeuren. Ook kan er wat 

meer lokaas worden 

aangevoerd in plaats van leem. 

 

 

 

 



Vandaag zag ik nog iets heel anders dat niet direct met deze wedstrijd heeft te maken. De 

verschillende Servische jeugdteams gaven voor enkele mensen van de technische commissie 

van FIPS ed. een demonstratie van iets dat in de toekomst waarschijnlijk een aparte discipline 

gaat worden bij het zoetwatervissen. We hebben het hier over een combinatie van zaken waar 

zowel hengels en katapulten bij te pas komen maar helemaal geen vis. 

 

Er waren drie onderdelen.  

Allereerst het zuiver werpen van voerbollen (in dit geval 

ballen met een vergelijkbaar gewicht) op 11.5 meter.  Ten 

tweede het cuppen van 10 ballen (binnen 3 minuten) met een 

11.5 meter hengel in een “kommetje” waarin zo’n balletje 

amper past (zonder het kommetje met de cup te raken. En als 

derde onderdeel het zuiver schieten van voerballetjes met een 

katapult. 

 

Voor alle onderdelen waren punten te halen en zo kom je vanzelf tot een totaalscore. 

Let wel, dit was pas de eerste demonstratie en er zal nog veel gesleuteld worden aan de 

precieze format maar het is één van de beste ontwikkelingen in onze sport die ik sinds lange 

tijd heb gezien. Dit zag er spectaculair uit en gaat uiteindelijk een groot succes worden. Dat 

kan niet anders. 

 

Morgen gaan we naar box 5, het laagste gedeelte van het parkoers. We zouden dan ook 

weleens natte voeten kunnen krijgen want iedereen zat daar vandaag nog in het water. 

Tevens is morgen de opening maar ik zal vast wel even tijd vinden om jullie ook dan weer op 

de hoogte te houden. 

 

Hoe dit ook verder voor ons afloopt, het zal een prachtig kampioenschap worden. 

  


