Nederland 3e bij meerlandenwedstrijd Junioren
Beste Nederlander individueel: Ramon Ansing, 5e plaats met 2
wedstrijdpunten.
<< Ramon Ansing

Er was de 2e dag weer erg veel hoop op veel vis, want bij het opbouwen
was er bijna geen wind en de vis aasde bovenin het water; vol
verwachting werd dus uitgekeken naar deze tweede dag.
Net voor het startsein begint de wind hard op de kop te blazen. Dit
verandert alles lijkt het, want na een uur vissen zijn er over het gehele
parcours 2 man met vis, Ramon en een Duitse sportvis-vriend. Met de
info van Ramon over hoe het aan te pakken volgt Brian van de
Bovenkamp en even daarna Kevin Inkenhaag het voorbeeld; Dennis
Sinnige even later ook en dus gloort er hoop op een verassing. Zouden
we dan toch………….
In het laatste uur vangen er her en der vissers een enkele vis, een Belgische visser word eerste in
zijn vak door eigenlijk per ongeluk tijdens het terughalen van de hengel een Zonnebaars te haken.
Dat zijn de omstandigheden waarin het evenement helaas zal worden beslecht.
Kortom, alles was wederom anders dan de dagen ervoor, hoe kun je hier op in spelen? Er was
simpelweg geen eer te behalen. Op dag 2 waren er ruim 40% van de deelnemers die geen vis
vingen en de rest moest het doen met één of een paar vissen, maar dan had je wel gelijk een
prima resultaat in het vak. De wedstrijdleiding besloot om bij geen vis de overige punten op te
tellen en door 3 te delen. Hierdoor eindigt er zelfs een visser die op dag 2 een 0 noteert in de top
van het individuele klassement, das eigenlijk wel vreemd.

Rick Beijen met de katapult, die in het buitenland wel is toegestaan

Lac du Barrage de Mirgenbach, Dit meer kent duidelijk sterk wisselende omstandigheden die
afhankelijk zijn van het voor-voeren, het moment van de dag en ook de windrichting, allemaal
factoren die echt een sterke invloed hebben en niet door de visser te beïnvloeden zijn. Buiten het
voor-voeren, maar dan ben je weer afhankelijk van diegene die er voor jou gevist heeft!
Een Meerlanden wedstrijd met vele gezichten, Trainingen vooraf slecht, Training slecht,
wedstrijddag 1 goed en de 2e dag weer een drama!
Komend jaar gaan we naar Gent, Belgie, het WK parkoers van 2008 en daar gaat het zeker beter,
.......Toch?. Voor Andre Schipper een feest te werken met zo’n leergierig team jonkies.
Komend jaar nog beter!
Team NL

