
 
 

 
Derde trainingsdag WK Dames – Slovenië, Radece Sava 

 

Gisteren 21 augustus hadden we de derde trainingsdag op het parkoers en dat was de 

tot nu toe beste. Overal op het parkoers werd uitstekend vis gevangen, zowel op het 

diepe als op het ondiepere gedeelte. 

 

Heel veel vimba’s werden er natuurlijk 

gevangen en wat opvallend was, er 

werden ook op verschillende plekken 

wat meer carassio gevangen. Mooie 

dikke vissen zijn dat die bovendien flink 

wegen. 

 

We zaten vandaag in box 9, een box 

waar gisteren aardig vis was gevangen 

door Kroatië. Je kon bij het peilen ook 

meteen zien waarom. Op dit stukje 

parkoers heb je een harde maar ook 

gelijke bodem waardoor je redelijk 

gemakkelijk kunt vissen. 

Ook wij vingen best aardig vis vandaag, 

ik denk zelfs wat meer dan de Kroaten 

gisteren, maar ook vandaag waren de 

onderlinge verschillen eigenlijk iets te 

groot bij ons. Het topgewicht was voor 

Anouk van de Belt deze keer met 13570 

gram. 

Elders op het parkoers werd nog meer 

gevangen met op de beste plaatsen 

zelfs 25 kilo als mijn informatie goed is. 

Zelf ben ik niet bij ons team weg 

geweest. 
       Derde trainingsdag box 9  
 

Tot op heden doen we redelijk mee maar echt top is het nu ook weer niet. We hebben 

het als team best taai en iedere dag is weer een soort van “ontdekkingsreis” met nieuwe 

aspecten van het wedstrijdvissen voor bijna al onze teamleden. 

Ga er maar aanstaan, vissen op vissoorten die je nooit eerder hebt gevangen op water 

dat dieper en anders is dan je ooit eerder meemaakte. 

Het gaat met de dag beter maar eerlijk is eerlijk, het is een inhaalslag die we moeten 

maken. 

 

Ik ben erg benieuwd naar morgen. We komen dan in box 18, de eindbox. In deze box 

komt komend weekend trouwens niemand te zitten, maar wat maakt dat uit? Het is het 

diepste gedeelte van het water met blijkbaar zo’n 9 meter diepte op 11 meter uit de 

oever. We gaan zeker ook proberen om korter te vissen wanneer de bodemgesteldheid 

dat toelaat. 

 



Ik omschrijf in deze stukjes eigenlijk maar vaag wat we doen hier, zo besef ik me. 

Vandaar hier een wat preciezere uiteenzetting. 

 

We gebruiken zo’n 6 kilo zwaar lokvoer per dag met daarbij nog de nodige steentjes en 

geplakte maden. Ook een kleine liter dode maden en wat casters voor in het lokaas. 

Muggenlarven hebben we wel, maar ze worden bijna niet gebruikt tot op heden. 

 

Een keer voeren en dan maar wachten tot de 

vissen komen, is hier geen optie. Wanneer je 

geen stek opbouwt met constant bijvoeren, dan 

ga je hier echt geen pepernoot vangen. Veel 

vreten, dat is waarom hier wordt gevraagd. 

 

De visserij is wel heel precies, maar ook weer 

niet delicaat qua materiaal. Hoofdlijnen van 

0,16 mm of 0,18 mm met een iets dunnere 

onderlijn, zijn een must. Dobbers van 2 tot 

ongeveer 10 gram worden gebruikt, afhankelijk 

van de diepte van het water. 

Ook de haken zijn niet fijn en klein. Een 

nummer 14 of 12 is prima met als aas enkele 

(dode) maden of een maiskorrel. 

 

 
<< vis wegen 

 

 

 

Morgen is ook de opening en dus weer een hectische dag. Al met al is dat misschien wel 

het grootste probleem. Het vissen hier is een slopende aangelegenheid met alle 

voorbereiding erbij. Iedere morgen gaat de wekker om half 6 en nu is het rond 22.00 uur 

wanneer ik dit stukje tik en iedereen is nog bezig met al het materiaal. Een moment van 

rust is bijna onmogelijk. Een vakantiereisje is dit dan ook niet bepaald, zo kan ik 

iedereen verzekeren. 

 

Misschien morgen weer een stukje en anders na de laatste training op vrijdag. Jullie 

blijven op de hoogte!  

 

Jan van Schendel 

 


