
      
 

Training Junioren U18 
 

Het was dinsdag een mooie trainingsdag waarbij de puzzelstukjes op hun plek beginnen te vallen. 
We hebben een goed team dat de visserij steeds beter begrijpt. De vangsten gaan ook omhoog, 
vandaag zaten we allemaal tussen de 8 en 17,5 kg en dat is zeer acceptabel in vergelijk met de 
overige teams. 
 
Kortom een stevige hengel, elastiek hol nr 17 of 19 , een dobber van 6 -8-10 gram op een lijn van 
minimaal 27 honderdste, onderlijntje van 20-30 cm ( 25 honderdste ) een aantal pieren op 
een haak 8 of 6, en gaan... 
Ik krijg er zin in. 
 
 
Stefan Verhoeven 
 
 

Training verslag U23 
  
Zondag was de eerste trainingsdag. We 
hadden box 6 .De vis die de jongens vingen 
was meerval en de gewichten zaten tussen 
de 6 en de 13 kilo.  
  
Maandag tweede trainingsdag  
De eerste training dat we van 10.30 tot 
18.00 uur konden doorbrengen aan de water 
kant. We hoopten op meer vis maar dat viel 
erg tegen. In de eerste 3 uur hadden we 
maar tussen de 3 en 9 kilo. We hadden een 
slechte start ,het eerste half uur konden we 
de vis niet aan het azen krijgen. 
We moeten dus de tactiek aanpassen voor 
dinsdag. Toen we bij de andere team naar 

hun bevindingen gingen vragen bleken onze gewichten niet eens zo slecht. 
  
Dinsdag dag drie 
we hebben met de start van de training het aas wat verhoogd en dat ging direct goed. We visten 
goed mee met de andere landen. Het aas waar de meerval en soms een harder mee gevangen 
worden is maden en wormen. 



In de middag worden er veel harders en karpers gevangen met de 6 meter hengel. Misschien dat 
er voor de komende dagen de vissen eerder gaan azen, dan komen de gewichten boven de tien 
kilo uit . Want op deze dag vingen we het zelfde gewichten als de dag ervoor. 
Ik heb er een goed gevoel over. We doen het niet slechter dan andere landen. 

 
 
 
André Schipper 


