
 

 

Trainingen woensdag en donderdag 

 

Woensdag trainen in box 6 met links de 

Engelsen en rechts de Italianen.  

We vingen leuk vis met gewichten van 800 

gram tot ruim 2 kilo maar kregen visles van de 

Italianen die toch ware meesters zijn in het 

ultra lichte vissen. Er moest later die dag en 

s'avonds dus nog wel het één en ander 

geknoopt worden.  

 

Lichtpuntjes van de dag; Theo versloeg de Italiaan rechts van hem en de Engelsen links 

zaten ook te zweten en vingen nauwelijks meer dan ons. Ook de andere landen en 

verassend ook de Portugezen zelf hebben het nog niet voor elkaar lijkt het. 

 

Donderdag trainen in box 4 met wederom de Italianen naast ons en rechts de 

Hongaren. 

Het stroomt het eerste uur weer als een tierelier en het is mooi te zien dat de materiaal 

aanpassingen al veel meer beten opleveren gedurende de stroom periode. Echter daarna 

gaan we als volledig team de mist in met als grootste oorzaken het opmaken van vrij 

oude en niet te beweeglijke ver en omdat we vandaag niet met het lokale speciale boga 

voer vissen op 1 man van ons team na, die ook prompt het hoogste gewicht noteerde 

met ruim 1300 gram. De Hongaren deden het iets beter, de Italianen gaven het hele 

parcours weer visles. 

Het probleem zit hem in de kleine grondeltjes van zo'n 2 gram per stuk. Als het voer ook 

maar iets wolkt, niet vast genoeg geknepen is, of de ver iets te dood is komen ze in 

zwermen op je voerplek, krijg je honderden beetjes waar nauwelijks is op te slaan en als 

je ze vangt brengen ze geen gewicht.  

Maakt niet uit, weer wat geleerd en morgen op de laatste en verplichte trainingdag gaat 

dat dus anders; levende ver, inlandse haak ver, boga voer en hernieuwd optimisme. 

 

Theo, Hennie Ansems en Lud vissen zeker dag 1 en Hennie vd Bruggen en Albert vissen 

vrijdag een fish off voor de 4e plek op dag 1. 

 

Het worden drukke dagen dus de verslaglegging wordt vervolgd, maar wanneer zullen we 

zien. 


