
 

 

 

 

 
 

 
WK Junioren 2013 – Rieux, Frankrijk  
(4e verslag) 
 
In mijn laatste verslag schreef ik dat we op de laatste trainingsdag naar de moeilijke box 14 
moesten. Ik was vooraf bang voor een laatste en dan slechte oefendag die nooit goed is voor het 
vertrouwen van jonge vissers. 
 

Ik hoefde helemaal nergens bang voor te zijn. We 

hadden zelfs de beste oefendag van deze week. Alle 
vissers vingen goed vis en dat kon dus alleen maar 

goed zijn op zo’n laatste training voor de wedstrijd. 
 
Bovendien kwam al het aas dat we hadden besteld 
(dat is altijd weer maar afwachten tot alles is 

gearriveerd en dan ook nog in welke staat) werkelijk 
in tiptop-conditie binnen. Kortom we hadden alles zo 
op het oog prima 
voor elkaar en wat 
ons betreft kon de 
wedstrijd dan ook 
beginnen. 

 
Ik had de reserve voor de eerste dag van 
de U23, Lennart Fransen, meegenomen 
naar de loting vanmorgen en we mochten 
op het eerste gezicht zeker niet klagen over 
onze nummers, vergeleken met de 

trainingsdagen dan. 

 
Jack Valkenburg nam zelf de 
“verantwoordelijkheid” voor zijn groep en 
leek veel minder blij. Logisch met erbij 
weer een binnenste nummer in het 
staartvak. 

 
 
Ik kan weinig schrijven over de U18, behalve dan het 
resultaat. Men staat 7e in het veld van 14 deelnemende 
teams. Met een 4, een 5, een 11 en een 14 werden 34 
punten behaald. Hier waren de Engelse vissers absoluut 
ongenaakbaar met, jawel, 5 (!!!!!) klassementspunten in 

totaal. 
Tja, dan ben je de beste gewoon. 

 
 
Ook bij ons heeft zich de wedstrijd niet helemaal goed 
ontwikkeld. Met een 2, een 8, een 10 en een 14 behaalden 
ook wij 34 punten, hier met 20 deelnemende teams en dat 

brengt ons op de 6e plaats in de tussenstand. 
Duitsland, dat hier al de gehele week goed bezig was, leidt 
met 14 punten voor Hongarije met 19 en Frankrijk met 21. 
Dertien punten achterstand dus op de medailles en dat is 
erg veel. Een behoorlijke tegenvaller wat mij betreft want 
aan de hand van de trainingen hield ik zeker een medaille 

voor mogelijk. 



 

 

Die medaille zit er nog steeds in maar dan moeten we morgen iets aparts presteren. Daar gaan we 
helemaal voor want wat mij betreft zegt me een 6e plek niks. Gelukkig denken de vissers daar 
hetzelfde over en aan de hand van het vandaag gebeurde passen we onze tactiek aan. 

 

We kregen misschien wel de meeste aanbeten van iedereen en vingen gemiddeld erg veel kleine 
vis. De grotere vissen werden meer dan normaal gevangen met ander aas dan muggenlarven. 
Verassend na de ervaringen van deze week. 
Morgen gaan we ervoor met minder muggenlarven in het voer en meer “ander aas” zoals wormen 
en casters. Ook de dode maden zullen niet ontbreken. 
 
Wedstrijdvissen is zo mooi maar toch ook wel zo iets ongelooflijk frustrerends soms. Je denkt dat 

alles klopt en dat het amper fout kan gaan en juist dan krijg je zo vaak het deksel op de neus. 
Vandaag was zeker zo’n moment. 
 
We maakten ook weer iets uitermate bijzonders mee vandaag. Er hing 
al een tijdje een onweer in de lucht en dat is natuurlijk bij een 
viswedstrijd gevaarlijk. Daarvoor kan zo’n wedstrijd onderbroken 

worden of later gestart, iets dat ik nog niet eerder meemaakte 
trouwens. Vandaag wel dus. 

 
De timing voor in dit geval het uitstel van de wedstrijd was uniek. De 
beslissing ervoor werd precies 3 minuten voor aanvang van het 
voersignaal genomen. Prima op zich, alleen haalde nu iemand het in 
zijn hoofd om daarvoor ook een signaal te geven met als resultaat dat 

sommige vissers begonnen te voeren. Op andere plaatsen gebeurde 
dat weer niet en de rest laat zich raden. Een grote “puinhoofd” en veel 
gestreste en kwade koppies langs het parkoers. Begrijpelijk ook 
natuurlijk. Hoe is zoiets nu toch mogelijk? 
 
 

Ieder kampioenschap tegenwoordig gebeurt er iets bijzonders. Te laag 

water, overstroomde parkoersen of koffiekleurig water na een onweer de 
nacht ervoor, het gebeurt gewoon allemaal en dan vandaag dit weer. Het 
feit op zich kan natuurlijk gebeuren, geen probleem, maar op zo’n moment 
welk signaal dan ook geven kan ik maar niet begrijpen. 

 
 

Het moet gewoon allemaal beter morgen. De buienradar geeft in ieder geval 
droog weer! 
 
 
 Ik houd jullie op de hoogte. 

 


