
 

Ander type karper

 

Onze dames in box 1 zitten naast de 

Italiaanse dames die ook geen potten konden 

breken vandaag  

Vandaag naar box1 op zich een leuke box zou 

je zeggen, maar een aantal plaatsen kon je 

beslist niet onder in zitten en ook hier en 

daar een behoorlijk bedje wier maakte dit 

niet tot een ideale box. Maar het grote 

pluspunt was toch wel een stenen trap om je 

spullen veilig naar beneden en omhoog te 

brengen. Een aantal teams heeft zelfs een 

touw gespannen waaraan ze abseilen naar 

hun stekken. Morgen gaan we naar box7 

waar een oprit zit, zodat we ook hier redelijk 

aangenaam de spullen op de stekken kunnen 

krijgen. We zijn ook best nieuwsgierig hoe 

onze veteranen de afdaling maken. De 

geruchten zijn dat ze daar trapliften hebben 

geïnstalleerd. 

We hebben vandaag allen op de 11,5 

meterlijn gevist en de aanpak was een 

metertje korter te voeren en dan over de 

voerplek te vissen. Al snel werden de eerste 

meervalletjes gevangen en hier en daar een 

klein karpertje. De grote karpers hebben zich 

bij ons vandaag in de eerste 3 uren niet laten 

zien. Alleen Loraine heeft er een gehaakt, 

maar helaas schoot de haak los na een 

enorme run. Vermoedelijk was de vis vals 

gehaakt. Kaylee ving een aantal kleine 

karpertjes en een paar meervalletjes en zat 

lekker te vissen. Ook Loraine heeft haar 

eerste Italiaanse karper gevangen al had ze 

een ander formaat in gedachten.  

 

 

Het ging vandaag iets minder waarschijnlijk heeft het een behoorlijke invloed dat de box gisteren 

niet is gevoerd. Wel werden er nog een paar mooie karpers gevangen na het middag broodje. Op 

zich een goed teken want ze zijn niet vies van ons voer. De dames zijn lekker aan het trainen en 

beginnen kleine dingen te ontdekken in de visserij. Het zijn soms kleine dingen, maar erg 

belangrijk dat men de visserij gaat aanvoelen. Tot nu gaat het met de trainingen prima en leren we 

veel en snel. Gistermiddag hebben we nog even op alvers gevist wat we vaak niet leuk vinden om 

te doen. Chantal vindt het vissen op alvers leuk lekker actief vissen. Er zijn mensen die blij worden 

van Mona toetjes, maar van dit soort opmerkingen word ik nu blij van. Het ging ook best goed, 

maar de alvers zijn volgens ons te klein om een redelijke uitslag te vissen. We gaan er dan ook 



vanuit dat we niet hoeven te alveren tijdens de wedstrijd, Maar als het moet kunnen ook onze 

dames er wel een paar vangen. 

Aan de hand van de huidige training zijn we van mening 

dat we nog wat lichtere lijnen moeten maken om de 

kleine meervallen en karpertjes wat gemakkelijker te 

kunnen vangen, wel met het risico dat je een grote vis 

haakt op een te lichte lijn. We denken echter dat de 

grote vissen laten zien dat ze er zijn en dan moet er op 

tijd worden gewisseld van topset. Dit gaan we morgen 

even uitproberen en zo komen we elke dag een stukje 

dichter bij de uiteindelijke wedstrijd techniek en tactiek. 

Tijdens de evaluatie van de dag komen er allerlei plussen 

en minnen naar voren en heel veel ideeën om dingen 

morgen nog eens te proberen. Het blijft moeilijk om 

verschillen te ontdekken als je weinig vangt. 

Al met al weer een leuke leerzame dag onder de hete 

Italiaanse zon 

 

Loraine met haar schitterend spiegelkarpertje. Van dit 

slag vissen werden er op het parcours veel meer 

gevangen dan gisteren. 

 


