
 
 

 

Officiële trainingsdag WK Dames – Slovenië, Radece Sava (verslag 4) 

 

Vandaag dan de zogenaamde officiële trainingsdag die traditioneel op de dag 

voorafgaand aan de 1e wedstrijddag wordt gehouden. De belangrijkste trainingsdag 

eigenlijk. Alle teams gaan meestal voluit om te bekijken of alle gekozen strategieën ook 

daadwerkelijk werken. 

 

Het enige verschil met de echte wedstrijddagen is eigenlijk dat je nu met zijn allen op 

een stukje parkoers zit naast elkaar terwijl dat morgen en overmorgen natuurlijk over 

het gehele parkoers verdeeld is. 

 

Ook voor de coaches is dit de belangrijkste dag. Je bent de gehele week niet alleen bezig 

om de eigen vissers zo goed mogelijk voorbereid aan de start te laten verschijnen, maar 

met name ook om de verschillende gedeeltes van het wedstrijdparkoers “in kaart te 

brengen”. Soms kunnen er in de verschillende sectoren enorme verschillen zijn en dat is 

ook hier zo. 

Het maakt nogal wat uit of je hier bijvoorbeeld in A, B of C vist in vergelijking met de 

vakken D en E die zowat 2 x zo diep zijn. 

 

Dat is wel het meest aparte hier, de 

enorme dieptes. Dat maakt het vissen 

heel zwaar, al helemaal voor de dames. 

Vanmorgen kreeg bijvoorbeeld Melissa 

Krijgsman een grote barbeel aan de haak 

die ook nog eens was gepikkeld. De enige 

manier om zo’n vis gevangen te krijgen 

is, om net zo lang de vaste stok op volle 

lengte vast te houden totdat die barbeel 

een keer wat lucht heeft gehapt aan de 

oppervlakte. Nou voordat zo’n vis 

eenmaal aan die oppervlakte komt, gaat 

er wel een tijd voorbij, al zeker zo’n 

gepikkelde vis. 

Hoe dan ook, na een klein kwartiertje zat 

de vis in het schepnet met nog steeds de 

volle lengte stok in de hand. Melissa, die 

nog nooit zo’n vis gevangen had, moest 

echt even bijkomen. Ik vond dat wel het 

leukste moment van de dag eigenlijk. 

 
                       Melissa met grote barbeel >> 
 

Het is niet te geloven hoeveel de meiden 

deze week zijn verbeterd bij dit soort 

visserij. Iedereen heeft zich helemaal uit de naad gewerkt en met de dag zag je daarvan 

de resultaten. Ook vandaag weer trouwens. Ik schreef dit al bijna iedere dag, maar 

vandaag was onze beste trainingsdag. 



We zaten in box 12 op het diepe gedeelte van het parkoers, een hele mooie box om te 

vissen eigenlijk met goed bevisbare plekken en zonder al teveel obstakels onder water. 

Met gewichten van respectievelijk 8020, 8880, 9200, 10670, 12780 en 13870 gram 

vingen we volop vis en deden we het prima. 

Om eerlijk te zijn, ik hield dit soort gewichten aan het begin van de week nog absoluut 

voor onmogelijk bij deze omstandigheden. 

 

Topfavoriet zijn we zeker niet hier, dat is zo duidelijk als wat. Dat neemt niet weg dat, 

wanneer de loting een beetje gunstig uitvalt, er best kansen zijn op een heel redelijk 

resultaat. 

Daar hebben we, wanneer er niets aparts gebeurt met de visserij, minimaal weer de 

gewichten voor nodig die we vandaag vingen. 

De vakken A, B en C, waar we niet meer visten de laatste dagen zijn wel behoorlijk aan 

het veranderen met duidelijk minder vimba’s en, plaatselijk, steeds meer barbelen die 

worden gevangen. 

We gebruiken daarom steeds meer geplakte maden (met heel veel steentjes vermengd) 

en ook, jawel, kaas. We zijn daarin niet bepaald het enige team trouwens. 

 

Het is al met al een totaal andere visserij dan we bij ons kennen. Ik kan niet wachten om 

te zien hoe we ons hierin gaan weren. Ik zou de meiden zo graag een goed resultaat 

gunnen. Dat hebben ze echt verdiend. Of dat er ook komt, lezen jullie misschien morgen 

en anders overmorgen.  

 

Jan van Schendel 


