
 

 

 

Verslag 1e dag Meerlanden Junioren 
 

Frankrijk, Op lac du barrage de Mirgembach was het 

absoluut een vreemde toestand vandaag 7 juli. Tijdens 

de training s’ochtends was er bijna niet aan een vis te 

komen en dat dan alleen eventueel op de matchhengel. 

Onze tactiek was dan ook bepaald en we zouden 

inzetten op een visserij voor een paar vissen. Er waren 

in de ochtend geen vissers met meer dan 6 vissen, en 

dan bedoel ik van alle aanwezige vissers! 

  

 

  

Dan na 

de lunch en het loten gaan we naar de plekken om 

op te bouwen, de mannen hebben nog steeds in hun 

hoofd secuur, niet te veel en te vaak 

en………………………. 

Dan het signaal voor het voeren en 5 minuten later 

aanvang vissen, al binnen de eerste 10 minuten zien 

we de vaste stokkers allemaal vis vangen, oeps! Nu 

opletten want dit was absoluut niet voorzien. Op de 

eerste 16 nummers zijn de plekken waar al 3 dagen 

is getraind behoorlijk productief, er word gewoon 

behoorlijk gevangen en dus schakelen we allemaal 

om naar de stok en vangen mee, onze schrale 

aanpak kan ons nu zomaar opbreken. Op sommige plekken haalt het aas de bodem maar net en 

dan is het al weer raak, Blieken, voorns, een zonnebaars en later zelfs een mooi karpertje, bij ons 

gaat dat gewoonweg een stukje minder. Na 2 uur vissen vallen onze mannen op de lage nummers 

bijna allemaal terug, dan met wat aanpassingen gaan we weer behoorlijk mee maar zoals gedacht 

is het gebrek aan eten op onze stekken een gemis wat met bij cuppen niet is goed te maken, en 

toch doen we het heel aardig op deze nummers, 1 x de 2, 2 x de 3 en een 4 in de sectoren! 

  

  

Op de hoge nummers een heel andere start, 

met de match word hier en daar aardig vis 

gevangen, de stok lijkt hier een overbodig 

wapen, maar!!!!!! 

 Dat verandert snel, de eerste vis is op de 

stok geland en vanaf dat moment s het op 

sommige plekken raak! De ene na de 

andere halfwas word gevangen, een 

enkeling blijft matchen maar ook zij vangen 

een mooi net vis. Steeds weer blijkt dat de 

veelvangerij erg plekkerig is, Plekkerig en 

niet gelijkmatig voor wat betreft de te 

vangen vissen. 

Aa het eind blijken vangsten van 1,5 tot 

zo’n 7 kilo de vangsten waar we na de training dachten aan erg veel nullen! 

  

De top 3 na dag 1; 

  

1e                     Duitsland met 14 punten 

2e                     Belgie met 18 punten 

3e                     Nederland met 21 punten     

  

  

De training zette ons duidelijk op het foute spoor! We 

vonden de hond in de pot! 



  

Ons team onder deskundige leiding van Andre Schipper blaakt nog van het zelfvertrouwen en gaan 

voor een nog beter resultaat tijdens dag 2, niets is onmogelijk we kunnen nog zomaar winnen, dat 

was het algemene gevoel later bij de MC Donalds waar de mannen de buiken vol aten en klaar 

waren voor de strijd van morgen! 

 


