
            
 

 

WK VETERANEN ZOETWATERVISSEN 2013, 1e DAG 
 

Het is laat na alle voorbereidingen voor vandaag, maar wel nog even een verslagje uit van de 

wedstrijd van gisteren. 

Het is eigenlijk, na een niet te beste loting (eigenlijk geen loting, want we kregen na de volgorde 

loting nr. 11 wat betekent het laatste land dat loot, wat vervolgens betekent dat we de overgebleven 

nummers krijgen), best goed gegaan. 

 

Hennie Ansems in sector A kreeg nummer 8 wat te ver van de kop was, maar wist nog een 4 te 

vissen en beide buren, een Italiaan en een Belg, er met de bolo onder te houden. De 3 vissers boven 

hem zaten op A 2, 3 en 5. Hennie van der Bruggen zat in vak B en viste een puike wedstrijd op een 

moeilijke vuile plek door 2 bonus vissen met wat sprot te vangen en de dag met sector winst af te 

sluiten.  

 

Joop en Jan in de vakken C en D hadden het 

moeilijk en visten met de Bolo strategie een 

9 en een 7. Het was hier beter om 4 uur 

lang op mini visjes te vissen, waarbij dan 

een aantal van 300 tot 400 stuks je op een 

kleine 2 kilo brachten en hoger in de sector 

uitslag. 

 
 

 

 

 

<< Jan met vangst op laatste trainingsdag 

 

 

 

 

 

 

Na dag 1 staan we 5e met 21 punten. Maar de lijstaanvoerder Hongarije heeft 18 punten net zoals 

nummer 2 Bosnië. Nummer 3 Frankrijk staat op 19 punten en nummer 4 op 20 punten. Engeland en 

Italië staan verassend genoeg in de middenmoot onder ons, maar ook de verschillen naar onderen 

zijn relatief klein. Enkel de Belgen en de Zwitsers hebben een te grote achterstand en sluiten de rij. 

Het zit echt verschrikkelijk close allemaal en het kan letterlijk nog alle kanten op. 

 

Morgen gaat Hennie van der Bruggen naar sector A, en met een goede loting is er van alles mogelijk. 

Hennie Ansems gaat naar B, waar we goed in gaten moeten houden wanneer we met de Bolo vissen 

of op de kleintjes gaan, want hier was je vandaag met 600 gram plus 5e in je sector. Joop en Jan 

gaan naar dezelfde vakken waar ze vandaag zaten en weten wat niet moet. We hebben hier de 

tactiek bijgesteld naar starten met Bolo en wanneer dat niet loopt enkele honderden vlinders vangen 

met de hoop op enkele visjes van 40 gram er tussen door. Met 1 coach betekend dat ze zelf hun 

ervaring moeten gebruiken om te anticiperen op de juiste momenten. 

We hopen op 3 gemiddelde uitslagen in B, C en D en natuurlijk een 1 voor Hennie in sector A, wat 

betekent zo'n 15 tot 20 punten en waarvoor ik nu zou tekenen. 

 

We gaan ons best doen maar een foute loting kan een droom WK doen veranderen in 2x niets. 

 

Dirk Ekkelenkamp  

 


