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Training 
Wat een prima oefendag hadden we vandaag. We visten op het parkoers waar we ook altijd de 

Topcompetities vissen langs de Trekweg en daar zit momenteel heel veel vis. 

 

We vingen vooral veel voorns. De brasems waren heel spaarzaam en er waren er dan ook te weinig 

om gericht op te gaan vissen. Nee, dit was vooral een voornvisserij met muggenlarven. Wat 

opvallend was trouwens is dat bonus-voorns juist vooral werden gevangen met een enkele caster 

op de haak. Daar zaten prachtige vissen bij van wel 400 gram. Dan heb je zo een gewichtje bij 

elkaar natuurlijk. 

 

De Luxemburgers hebben dit jaar wel een heel uitgebreide voorbereiding. Prima! Zij zijn al de 

gehele week hier aan het vissen en naar ik begrijp heeft men het zo prima naar zijn zin. “Viele 

rotaugen hier” heb ik al meerdere malen aangehoord inmiddels. 

 

De Belgen zijn misschien wel de topfavorieten. Er is daar al enkele jaren hele goede jeugd. Dit jaar 

heeft men een mix meegebracht van ervaring en ook enkele helemaal nieuwe vissers. Ik heb het 

eens aangekeken en het ziet me er uit dat we ook de komende jaren met deze mensen ernstig 

rekening moeten houden op de verschillende Internationale toernooien. 

 

Ons team ziet er ook zeker niet slecht uit. Ook hier kan voor de toekomst best iets moois uit 

groeien. 

Hadden wij toch maar eens vaker dit soort visserijen als vandaag! Dan zag de viswereld er heel 

anders uit. 

 

Dag 1 
Ik was vanmorgen heel vroeg bij het water voor het uitzetten van het parkoers. Wat zie je dan 

toch een hoop vis overal, niet te filmen. Tja, dan weet je al meteen dat er kans is op goede 

vangsten. 

Nou de hoop die ik had, bleek niet ijdel, het werd een prachtige visdag. 

 

Met een winnend gewicht voor Johnno v.d. Haar van ruim 9200 gram met daarachter “bergen” met 

4 tot 7 kilo gewichten mag je voor Nederlandse begrippen best super noemen. 

 

De Luxemburgers vielen me eigenlijk iets tegen vandaag. Men had een volledige trainingsweek 

meegemaakt hier en daarom dacht ik dat ze serieus gingen meedoen. Uiteindelijk bleek men toch 

wel iets minder dan de andere twee teams. 

 



De Belgen waren voor mij de favorieten en 

dat maakte men waar hoewel de verschillen 

met ons eigenlijk maar heel klein waren. 

Twee punten is het verschil. Een achterstand 

dus maar wel een met kansen op beter. 

 

De werkelijke verschillen waren nog kleiner 

eigenlijk met in enkele blokjes een heel klein 

verschil dat iedere keer net in Belgisch 

voordeel uitviel. Let wel, dat is geen pech of 

geluk bij deze visserij. Dat is vooral net iets 

efficiënter gevist. 

 

Je zou kunnen zeggen dat de Belgen de 

meeste voorns vingen en dat wij misschien 

net enkele brasems meer vingen. Die 

brasems waren er echter niet overal. Toch werden er nu meer gevangen dan gisteren tijdens de 

training. 

Het zou me niks verbazen wanneer er morgen nog meer zullen zijn. 

 

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we net een hele goede teambespreking gehad en als ik die 

koppies zo bekeek dan denk ik dat er morgen nog flink wat tegengas is te verwachten van ons. 

 

Het kan nog altijd. Ik houd jullie op de hoogte. 

 

Dag 2 
Een kleine achterstand dus na dag 1 voor ons team. Geen schande, de Belgen hebben altijd hele 

sterke jeugd gehad en ook nu men enkele nieuwe mensen heeft gerekruteerd gaat dat amper ten 

koste van hun kwaliteit. Ik schreef al dat we daar de komende jaren nog veel last van te 

verwachten hebben. 

 

Ik kan alleen maar hopen dat dit andersom ook zo zal zijn. Ik weet eigenlijk wel zeker dat ook wij 

hele goede jeugd hebben, maar we moeten ook eerlijk zijn. De resultaten van de laatste jaren bij 

de verschillende jeugdwedstrijden rechtvaardigen nu ook weer niet een al te optimistische kijk op 

de zaak, met vaak toch iets teleurstellende teamresultaten met wel verschillende Individuele 

positieve uitschieters. 

 

Vandaag werd het in ieder geval een heerlijke dag! Na zo’n dag kunnen ook de coaches “weer even 

verder”, dat kan ik jullie verzekeren. 

Het is volgens mij jaren geleden dat we deze wedstrijd wonnen. Sterker nog, ik ben er niet 

helemaal zeker van dat we hem ooit al eens wonnen. Nu lukte dat dus wel en vooral de manier 

waarop geeft een “kick”. 

 

Onze tactiek van de eerste dag was zeker niet verkeerd, daarvan waren we allemaal wel overtuigd. 

Het was wel opvallend dat in die sectoren waar het om voorns ging iedere keer de Belgische vissers 

wel de “boventoon” voerden met iedere keer weer maar een klein verschil. Daar waar het om 

brasems ging wonnen wij dan weer net van hen meestal. 

 

Het was heel moeilijk in te schatten vooraf of die brasems weer een belangrijke rol zouden spelen. 

Je denkt eigenlijk van wel want in het verleden is het al vaak gebeurd dat op zo’n tweede dag meer 

grote vissen op het parkoers zijn gearriveerd. 

Ik was er echter vooraf niet zo van overtuigd dat er “drommen” brasems gevangen zouden 

worden. We hebben (wij coaches toch na de “traumatische ervaringen” met de tweede dag van het 

WK in 2009) ook al vaker gezien hier dat dit zeker niet altijd zo is. 

We besloten dan ook tot precies dezelfde aanpak als op de eerste dag, alleen zouden we nu 

maximaal muggenlarven gebruiken in plaats van wat wormen en ook maden. Ook casters speelden 

een belangrijke rol en het was belangrijk om er ook daar zoveel mogelijk van te gebruiken. 

 

We kunnen er allemaal wel allerlei mooie theorieën op loslaten maar het is eigenlijk allemaal vrij 

eenvoudig. Het werd zo’n dag waarop het allemaal een beetje meezat en waarop we uitstekend 

hebben gevist. 

Ik schreef al dat we een prima teambespreking hadden op de avond na de eerste wedstrijd. We 

hebben toen ondermeer besproken dat het vaak niks met geluk of pech heeft te maken wanneer je 

met een klein verschil net een sector verliest of juist wint. Het voorbeeld lag er, iedere keer weer 

wonnen op de eerste dag de Belgen net verschillende sectoren en trokken wij aan het kortste eind. 



We bespraken allerlei kleine dingetjes die een visser kunnen helpen om net wat meer 

geconcentreerd te blijven en net iets meer uit zichzelf te halen eigenlijk. 

 

Hoe mooi is het dan om te zien dat de dag na zo’n bespreking er weer veel kleine verschillen zijn 

die nu veel en veel vaker in ons voordeel uitvielen. Geloof me, dan hebben wij als coaches daar 

ook een supergevoel bij. 

Juist in die kleine verschillen zat voor een belangrijk deel de reden voor onze winst. 

 

We wonnen op dag twee 7 van de 8 vakken en dat kan dus bijna niet beter. Zelfs in dat achtste 

vak was het verschil heel klein, nu wel in ons nadeel. Het lukt ook nooit overal natuurlijk. 

 

Ook vandaag waren het Nederlandse en Belgische team wat te sterk voor onze Luxemburgse 

tegenstanders. Wat het meest verbaasde was het redelijk grote verschil met België. Zij behaalden 

18 punten vandaag tegen slechts 9 punten voor ons. Prachtig! 

 

Wij wonnen dan ook het totaalklassement bij de teams.  

Hier de uitslag: 

1 Nederland  14 + 9 = 23 punten 1-2-1-2-1-3-2-2 (dag 1) 1-1-1-1-2-1-1-1 (dag 2) 

2 België  12 + 18 = 30 punten 2-1-2-1-2-2-1-1 (dag 1) 2-2-2-3-1-3-3-2 (dag 2) 

3 Luxemburg 22 + 21 = 43 punten 3-3-3-3-3-1-3-3 (dag 1) 3-3-3-2-3-2-2-3 (dag 2) 

 

Team België      Team Luxemburg 

 

In eerste instantie zijn alle Internationale wedstrijden teamwedstrijden maar er wordt ook altijd 

een Individueel klassement opgemaakt natuurlijk. Het is logisch dat met deze teamuitslag ook in 

de Individuele eindrangschikking veel Nederlandse vissers naar voor kwamen. De uitslag: 

 

1. Lennard Fransen  Nl.  1 + 1 = 2 punten   6824 + 17300 = 24124 gram 

2. Johnno v.d. Haar  Nl. 1 + 1 = 2 punten   9464 + 3456 = 12920 gram 

3. Dorian Bernard B   1 + 1 = 2 punten   7749 + 3436 = 11185 gram 

4. Arjan Dikkema Nl. 1 + 1 = 2 punten   5228 + 5234 = 10462 gram 

5. Frederik Vandoren B  1 + 2 = 3 punten   6199 + 4272 = 10471 gram 

 
 

 

 

<<winnaars individueel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gemiddelde gewicht per visser per dag was precies 4060 gram. We hebben hier wel eens 

slechtere dagen meegemaakt. 

Al met al een prima overwinning.   


