
 

 

WK Karpervissen in Montargil te Portugal. 

 
De begeleiding is reeds zondagochtend vroeg, heel vroeg vertrokken 
met de Dubbel Cabine transport bus van Sportvisserij Nederland. 

 De bus was een dag eerder tot de nok toe gevuld met persoonlijke 

karperspullen en door JRC / Gulp voor de wedstrijd beschikbaar gesteld 
aas in verschillende diameters en smaken. Na een voorspoedige eerste 
reisdag waarin maar liefst 1450 kilometer werd afgelegd kan de 
beveiligde garage van het hotel in Durango Spanje worden geopend.  
 

 

Na een goede nachtrust werd etappe twee 
van nog “slechts” 780 kilometer 
aangevangen. Die middag even over 
tweeën reden we Portugal in, om ook via 
de tolwegen, na de Franse en de Spaanse, 
nu ook de Portugese staatskas wat verder 
aan te vullen.   

 

Om 18:00 draaiden we de parkeerplaats 
van ons hotel gelegen aan het 
wedstrijdwater op. Een schitterend resort 
met veel ontspanningsmogelijkheden. 
      
 

De vissende deelnemers stapten rond die tijd het vliegtuig in om na een 
rustige vlucht in Lissabon te landen. Het restant van hun route werd per 
huurauto afgelegd. Even voor tienen lokale tijd ( klokkie een uur terug 
door andere tijdzone!) was het voltallige WK Team Nederland eindelijk 
compleet aanwezig in Hotel do Lago te Montargil. Na een bescheiden 
aantal vloeibare en vaste versnaperingen werden de kamers opgezocht 

voor een welverdiende nachtrust. 
 

 

Dinsdag werd begonnen met een stevig gezamenlijke ontbijt, een korte teambespreking, het halen 
van de noodzakelijke boodschappen om drie dagen en nachten aan de waterkant te kunnen 
vertoeven  en het overladen van een deel van de lading uit de bus in de huurauto.  
 

 
Ontbijt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                     Zwoegen bij het omladen 

 



 

De begeleiding was ondertussen naar de eerste 
teamcaptains meeting geweest. Hier had ook de 
sectorindeling per koppel plaatsgevonden, 
resulterende in de volgende indeling :  
 
Sector A : Corné Zwijnenburg en Richard van 
Leeuwen 

Sector B : Toon van der Bruggen en Kevin Sleutjes 
Sector C : Cor Jamin en John Sterkenburg 
 
 
 
 

 
Sector loting 

 

De dinsdag werd afgesloten met een vlaggenparade van 

de twintig aanwezige landen door het dorp Montargil 
Ponte de Sor, direct gevolgd door de 
openingsceremonie. Nog moe van alle inspanningen die 
dag werd weer snel de kamers gevonden. 
 
 

Parade 

 

Woensdag eindelijk D-Day. We gaan doen waarvoor we gekomen zijn :  
             
Vol gas 72 uur onafgebroken vissen.  
 
Na de loting waarbij Anita, alias de Grote A namens Nederland als dertiende land via het 

lot bepaalde  dat onze koppels op de onderstaande steknummers terecht zijn gekomen :   
 

 
Sector A stek 14: Corné Zwijnenburg en  
                          Richard van Leeuwen 
Sector B stek   8: Toon van der Bruggen en Kevin Sleutjes 
Sector C stek   1: Cor Jamin en John Sterkenburg 
 
Nadat onze koppels op hun stek zijn gebracht mochten zij 

om 10:00 uur beginnen met de voorbereidingen, het 
kampement opzetten en het uitpeilen van je stek. Met 
voeren moet gewacht worden tot het signaal van 12:00 
Tevens het teken dat de wedstrijd officieel van start is 
gegaan. 
 

Stekloting 

 

Halverwege de middag is de begeleiding langs onze koppels geweest om wat extra informatie over 
de stekken te verzamelen.  
 
Corné en Richard zitten met hun tentjes in de 
schaduw tussen de struiken en bomen.  
De oude rivierbodem is op 80 meter afstand uit 
de oever tot een diepte van 3,40 meter een 

goede optie, waarin Corné met zijn peilhengel 
een 3,00 meter diepte een verstoring in de 
rivierbodem heeft gevonden. Dat biedt hopelijk 
extra kansen.    

Karper 



Toon en Kevin zijn wat dichter bij de Barragem ( 

Stuwdam) gesitueerd. De eerste 20 meter loopt de 
bodem heel langzaam af tot nog geen meter 
diepte na een knik loopt de grindbodem verder tot 
4,00 meter waarna de harde rivierbodem tot een 
diepte van 4,5 meter komt.  
 
Cor en John zijn een kopstek toebedeeld. Een stek 

met potentie want waar gisteren nog de karpers 
op het ondiepe in de rieten werden gevonden, zijn 
beiden ruim voldoende aanwezig. Zij houden 
echter doordat zij vanuit een kom moeten vissen 
de rivierbodem niet halen en houden een voerplek 
met klein aas direct achter de rieten als reserve 

een optie open.   
 

Michel en Anita hebben onze deelnemers succes 
gewenst en gaan onze deelnemers vanavond met 
een ijskoude versnapering in de zwoele avondhitte 
van Portugal verrassen. 
 

 
 
The game is on and we will be back, so keep following us.  
 

De verrichtingen van het WK team zijn ook te volgen via de Facebook pagina van De KSN. 

https://www.facebook.com/pages/De-KSN/152140768234240?ref=hl 

                     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

De helft van de 20 aanwezige landen              Kleurrijk deelnemersveld 

https://www.facebook.com/pages/De-KSN/152140768234240?ref=hl

