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Uitslag en Verslag Van den Eynde-Matrix Feederchallenge 2013 
 
 
Afgelopen weekend was er de tweede 
editie van deze Internationale 
Feederwedstrijd langs de oevers van het 

Kanaal Gent-Terneuzen. Een uniek 

evenement waarbij zowel officiële 
Nationale teams kunnen deelnemen als 
welk ander sponsor- en verenigingsteam 
dan ook. 
 
In totaal 25 teams van 5 vissers uit België, 
Nederland, Duitsland, Frankrijk en 

Engeland streden om de overwinning en 
om te zeggen dat het een taaie wedstrijd 
was zou een “understatement” zijn. 
 
Al tijdens de trainingsdagen voorafgaand 
aan de wedstrijd bleek dat de vangsten erg 

“mager” waren. Hoe kan dat ook anders? 

De natuur loopt inmiddels wel een maand 
achter met nog steeds overdag veel te lage temperaturen voor de tijd van het jaar en bijna iedere 
nacht met behoorlijke nachtvorst. 
Het was dan ook al voor de wedstrijd duidelijk dat het om slechts hooguit enkele vissen zou gaan 
en bovendien dat het heel belangrijk zou worden voor ieder team om geen vissers zonder vis te 
hebben.  

 
Het mooie van het vissen in teamverband is dat uiteindelijk de betere teams absoluut vooraan 
staan in de uitslag. Het gaat natuurlijk om het totaalresultaat van 5 vissers over 2 dagen en dan 
kan het bijna niet anders of de teams met de beste aanpak voor de omstandigheden bewijzen dat 
met een goede klassering. 
 

Zoals gezegd, de vangsten waren 

matig. Er was echter wel degelijk 
iets te vangen. Enkele blieken, 

brasempjes en ook wel voorns hier 
en daar, ook wel wat baarzen en 
zelfs een enkele bot. Het parkoers 
ligt nu eenmaal vlakbij zee. 

Bovendien was er een extra manier 
om de gevreesde “blank” te 
voorkomen in de vorm van het niet 
te ver uit de oever vissen op 
marmer- en zwartbekgrondels die 
inmiddels ook de weg naar dit 
kanaal hebben gevonden. 

Zo werd het al met al zeker geen 
visrijke wedstrijd maar wel degelijk 
een meer dan interessante 

wedstrijd waarbij uiteindelijk de 
winnaars ook echt het sterkste 
team waren. 
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De Van Den Eynde-Matrix Feederchallenge is een teamwedstrijd waarbij ook, zoals bij elk 

Internationaal kampioenschap, een Individuele uitslag wordt opgemaakt. 
Voor de beste 5 Teams waren er (prachtige) trofeeën met bijbehorende geldprijzen van 
respectievelijk 1000, 800, 600, 400 en 300 euro te winnen en ook voor de beste 8 individuele 
vissers waren er trofeeën. 
Bovendien hoefde niemand met een lege maag de terugreis te beginnen want voorafgaand aan de 
prijsuitreiking was er voor iedereen iets te eten en te drinken verzorgd. 
 

 
 
Ook dit week end weer bewezen de deelnemende Engelse Nationale teams dat ze gewoon 
onvoorstelbaar goed zijn. Ook bij dit soort voor hen toch zeker niet gebruikelijke omstandigheden.  
Net als de bij eerste editie vorig jaar aan de Watersportbaan in Gent won hun tweede Nationale 
team de wedstrijd voor hun eerste team. Op toch wel “gepaste afstand” gevolgd door de rest. 
Onze Nederlandse Nationale teams deden het ook zeker niet slecht met een 3e, 4e, 6e en 10e plaats 

in het eindklassement en bovendien op de 5e plaats het Matrix-Profijt team daartussen met in hun 

midden ook een aanzienlijke Nederlandse “inbreng”. 
 
 
Teamuitslag: 
1. Engeland 2     53 pntn. 
2. Engeland   173 pntn. 
3. Nederland 4    103 pntn. 

4. Nederland 3                 105 pntn. 
5. Matrix-Profijt                108 pntn. 
6. Nederland 1                  109 pntn. 
7. Engeland 3                    110 pntn. 
8. Team Van den Eynde    112 pntn. 
9. Team Preston Weyn      122 pntn. 

10. Nederland 2                  125 pntn. 
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Uitslag Individueel: 

1. Alex Bones  Team England 2                2 pntn. 
2. Rob Wooton  Team England 2                3 pntn. 
3. Eddy Dedrie       Master Feederteam           4 pntn. 
4. Nick Speed  Team England 3               5 pntn. 
5. Grant Albutt  Team England 2               7 pntn. 
6. Alex Frederiks  Team Nederland 3           8 pntn.  
7. Luc Formeseyn   Challenge Feederteam    8 pntn. 

8. Arend Profijt  Team Matrix-Profijt         9 pntn. 
9. Christophe Sobolewski   Team Franco-Belge          9 pntn. 
10. Mick Vialls                    Team England 1            10 pntn.          
 
 

 
 

Deze wedstrijd gaat absoluut een jaarlijks terugkerend evenement worden dat alleen maar zal 

groeien.  
Dat komt goed uit want het Internationale Feedervissen is nog “jong” en kan best nog wat meer 
wedstrijden en ontmoetingen gebruiken. 
In België en Nederland heeft deze tak van vissen al een langere traditie maar met name in Midden-
, Zuid- en vooral Oost Europa is deze vismanier eigenlijk nog maar amper “ontdekt” en wint het 
enorm snel aan populariteit. 
 

Dit soort wedstrijden zijn gewoon niet mogelijk zonder de hulp van zowel sponsors als heel veel 
vrijwilligers die op allerlei manieren bergen werk verzetten om het de vissers “naar hun zin” te 
maken. 
Onze bijzondere dank gaat dan ook uit naar de sponsors van deze wedstrijd, Van den Eynde en 
Matrix. 
Ook willen we de mensen van de lokale visvereniging O.N.I. bedanken voor alle hulp en 

medewerking die we hebben gekregen van hen. Ongekend gewoon!  

 
Namens de organisatie, 
Jan van Schendel.  


