
 
 

 
Vierde trainingsdag WK Dames – Slovenië, Radece Sava 

 

Toch nog even een verslagje zo net voor de opening. We zaten vandaag 22 augustus in 

box 18, de eindbox opstrooms. Hier komt niemand te zitten tijdens de wedstrijddagen. 

Hoe dat kan? Veel teams komen met 6 of zelfs 7 vissers die vechten voor hun plaatsje in 

het team. Er worden dus tijdens de officiële trainingen altijd meer plaatsen bevist als 

tijdens de eigenlijke wedstrijddagen. 

 

Jammer dat hier niet gevist wordt. Dit is een van de beste plekken langs het gehele 

water. We vingen ook goed vis. Iedereen ving tussen de 6 en 12 kilo en dat was weer 

iets beter gemiddeld dan gisteren. Iedere dag gaat het weer een stukje beter allemaal. 

 

Gemiddeld over het parkoers werd 

vandaag aanmerkelijk slechter 

gevangen als eerder deze week. 

Wanneer ik erop terug kijk, dan is dat 

iedere keer dat ik hier eerder was 

precies ook zo gebeurd. 

Er wordt natuurlijk iedere dag flink 

gevoerd en aan zoiets zijn de vissen 

niet gewend. Vooral de vimba’s 

beginnen iets meer voorzichtig te 

worden. 

 

Wat ook opvalt, is dat al die typische 

Midden-Europese teams hier relatief 

goed vis vangen. Vandaag wel in het 

bijzonder eigenlijk. Landen als Servië, 

Kroatië, vooral Slovenië en ook 

Hongarije gaan het hier goed doen 

volgens mij. Men kent dit type visserij 

en is eraan gewend. 

 

Morgen gaan we naar box 12. Een 

interessante box juist op de scheiding 

tussen het ondiepere en het diepere 

gedeelte van het parkoers.  
      Box 18 met op de voorgrond Chantal 

 

Ik ben benieuwd hoe de vissen morgen azen. Het zou me niks verbazen wanneer de 

allerbeste dagen achter ons liggen wat de vangsten betreft. Dat neemt overigens niet 

weg dat er nog steeds een prachtige visserij is met best veel vis, alleen niet meer zo 

extreem. 

 

Morgenmiddag hebben we dan ruim de tijd om alles op materiaalgebied voor elkaar te 

brengen en misschien zelfs wel om even wat rust te hebben. Dat zou geen overbodige 

luxe zijn want dit is echt een zware week voor iedereen die erbij betrokken is. 

 

Ik houd jullie op de hoogte. 

Jan van Schendel 


