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Ja, wat moet ik schrijven. Om kort te zijn, we zijn afgebrand vandaag.  

De loting was gezien de resultaten van gisteren echt ok. Hennie v.d. Bruggen op A 4, Hennie Ansems 

op B 10, waar gisteren nog een 2 was gevist en net naast de plaats waar Hennie v.d. Bruggen de vak 

winst haalde. Joop die graag een hoog nummer in C had en die ook kreeg, en alleen Jan die enkel 

een plaatsje opschoof. 

 

Wat ging er dan mis? Eigenlijk vrij simpel, 

de grotere vis werd nergens meer 

gevangen op wat incidenten na en met de 

stok op A 1, 2 en 3 en dan ook niet verder. 

Als gevolg werd er hoofdzakelijk door de 

kanshebbers op kleine vis gevist en erg 

klein. De Italianen, Fransen, Hongaren en 

in zekere mate wat andere oost Europese 

landen, beheersen dit veel en veel beter 

dan wij. Dat hebben we eerder gehoord 

van andere teams uit Nederland. 

Aantallen? De Italianen pakken er zo'n 120 

tot 160 in een uur wat betekent 500 tot 

600 visjes voor een redelijk gewicht een, 

in elk geval prima vak klasseringen. En 

kom niet aan met leeftijd, deze mannen 

zijn ook ruim over de 60! 

 

Op Joop na die bij dit geweld ook duidelijk achter bleef maar toch nog een 3 wist te vissen in zijn 

sector (super), visten onze andere 3 ploegleden allemaal boven de 8. Dat geeft veel punten en een 

duikeling in het eind klassement. Hoeveel weet ik nog niet eens als ik dit stukje schrijf. De hoop was 

er gisteren, maar vervaagde onder deze omstandigheden snel vandaag. 

 

We komen tekort op het gebied van materiaal, soorten voer die mee gaan, veel kleine visjes vangen, 

slider, match en Bolo visserij en bij veel vissers ook handelingssnelheid en organisatie. Verder 

hebben bijna alle teams meerdere coaches en bankrunners met portofoons. Ik moet tot mijn spijt de 

conclusie trekken dat er nog veel moet veranderen bij de wedstrijdvissers zelf (bij de meeste 

toplanden gaan niet geselecteerden die internationale ambities hebben mee om te leren en te 

helpen), alsmede de organisatorische opzet van selecteren en de technische vorm van de TC 

wedstrijden in Nederland. Voordat we bij vooral de veteranen een echte kans maken op medailles, of 

het moet misschien een West-Europese brasem visserij zijn en zelfs daar heb ik twijfels over. 

Alles wordt elk jaar professioneler en de oost Europese landen komen steeds sterker opzetten. 

Voor zover ik nu weet won Italië (stonden gisteren nog achtste!, Bosnië tweede en Frankrijk derde. 

Bij de minder valideren Oost-Europese landen aan de top. 

 

Een ding moet echter gezegd, de ploeg heeft afgezien in temperaturen van 40 graden, op een dag 

na, naar vermogen gevist met een leuke laatste trainingsdag en een hoopvolle avond na dag 1. 

Ook waren er wat individuele succesjes te vieren. 

De ploeg heeft mij ook gevraagd nog even een speciaal woord van dank te schrijven aan de firma 

Evezet die aas en voer heeft beschikbaar gesteld in deze economisch barre tijden. Bij dezen namens 

de hele ploeg super bedankt! 

 

Vanavond slotbanket met prijsuitreiking waar we met een positieve blik de goede momenten zullen 

herbeleven in de verhalen, het geleerde zullen delen en dan een lange twee daagse terugreis naar 

Nederland. 

 

Groet vanuit Bosnië, 

Dirk Ekkelenkamp 

 

 


