
 

 

 

 

 

 
Vierde verslag EK Zoetwatervissen -  Novi Sad, Servië 
 
Ik schreef het gisteren al, we gaan hier een prachtig kampioenschap beleven. Een enorm 
gecompliceerd kampioenschap ook trouwens. 

 
We zijn al de gehele week continu in de weer met het uitwerken van de juiste aanpak voor de 
visserij hier. Dat is werkelijk “aartsmoeilijk” deze keer. Iedere dag is het namelijk weer anders. 
 
Vandaag zaten we in box 5 , wat dit weekend het A vak gaat worden. Deze box is deze week zeker 

niet het beste stuk parkoers geweest en ook vandaag ging het allemaal moeizaam. We vingen 
uiteindelijk tussen de 1.7 kilo en 7 kilo (Dieter Friederichs). Dat laatste gewicht was met afstand 

het hoogste gewicht in het A vak trouwens. 
Het gaat ook zeker niet slecht maar de onderlinge verschillen zijn iedere keer te groot en we 
kunnen maar moeilijk de hand leggen op het “waarom”. 
 
Met onze vangsten van deze week behoorden we zeker tot de betere teams maar dat zegt allemaal 
weinig. Het gaat erom dat straks de tactiek klopt. Je krijgt geen enkel punt voor goede vangsten 

tijdens de training. 
 
Er zijn hier zoveel verschillende visserijen die je eigenlijk geen van allen kunt verwaarlozen. 
Sommige landen vissen op alvers maar ons lukt dat ook hier niet goed. Vergeten doen we het niet 
maar als het daarop zou aankomen, staat het er slecht voor met onze kansen. Er is ook kort te 
vissen tegen de bodem. Daar zijn vroeg in de wedstrijd snel wat vissen mee te vangen. Dan is er 
het vissen op de 13 meter lijn met de vaste stok, één van de hoofdmanieren is dat. Het gekke is 

dat je nooit tevoren weet of het vooral om blieken of carassio gaat want dat is iedere keer weer 
anders. Tenslotte zijn er de slider- en bolo-visserij, dit afhankelijk van de windomstandigheden. Bij 
veel wind is een slider beter te controleren, bij minder wind lijkt de bolo-visserij beter te zijn. 
 
Morgen beginnen we aan de laatste training en dan moet het dit weekend gaan gebeuren. Eerst die 
laatste training in box 9. Daar was het vandaag bar slecht met geen enkel gewicht boven de 1 kilo 
voor het Ierse team.  

Toch geloof ik niet dat zoiets voor morgen veel zegt. Ik ben ervan overtuigd dat wij daar wat meer 
gaan vangen. Na wat ik deze week van de jongens heb gezien, kan dat bijna niet anders. 
 
Er “ontstaan” altijd favorieten tijdens zo’n week. Wat mij betreft zijn de twee sterkste teams hier 
Italië en Servië maar ook voor hen kan er van alles mis gaan. Ook Hongarije en Frankrijk doen het 
goed. Wijzelf gaan ook aardig mee, nogmaals voor wat dat waard is. 

 
Het is hoe dan ook een prima week waar alles buiten het vissen perfect op rolletjes verloopt. Geen 

gezever van wat voor soort dan ook en we werken prima samen. Zo is dit werk leuk.  
Natuurlijk gaat het allemaal wel om het resultaat en ik kan amper wachten op het weekend. 
 
Morgen weer een bericht. 

 

 


