
NEDELUX-WEDSTRIJD - LAGE VAART, ALMERE  
 
Je wilt er als gastheer bij een Internationale wedstrijd allereerst voor zorgen dat je een locatie kiest 
waar een interessante visserij is te verwachten en waar gewoon aardig vis te vangen is. Het valt 
tegenwoordig niet mee om in ons land dat soort wateren te vinden. Toch blijken ze er nog wel 
degelijk te zijn.  
 

 
V.l.n.r. boven Jan Grijpstra, Peter Post, Patrick Broekhuizen, Richard Feller, Dirk Deelen en Harry 

Kleijn, onder Noël Gulpen, Luc de Werd, Haike Ruijters en Dirk Ekkelenkamp. 
 
Enkele weken geleden hadden we een schitterende Meerlanden-wedstrijd in Kootstertille en onze 
gasten die de NeDuLux-wedstrijd hebben meegevist zullen wel helemaal tevreden zijn geweest. En 
terecht! 
We hadden besloten om deze wedstrijd te organiseren op een gedeelte van het WK-parkoers van 
afgelopen jaar. Het toenmalige A-vak om precies te zijn. Dat bleek een superkeuze want het werd 
echt een prachtige wedstrijd. 
 
De NeDuLux-wedstrijd is altijd een erg hectische dag. Op één dag worden er namelijk twee 
wedstrijden gevist van 3 uur, normaal gesproken op hetzelfde parkoers. 
We hadden eigenlijk besloten om dat voor deze wedstrijd om te zetten naar twee verschillende 
parkoersen maar omdat iedere trainingsdag weer bleek dat er in de namiddag, zelfs na het 
terugzetten van alle gevangen vis van de morgentraining, nog veel meer vis was te vangen, 
hebben we dat toch maar weer “terug gewijzigd”. Ook dat bleek prima uit te pakken. 
 

Al in de trainingen was gebleken dat er op 7 tot 9 meter 
uit de oever heel veel voorn was te vangen (en soms 
ook aardig wat windes trouwens). Een prachtige snelle 
visserij met zowel muggenlarven op de haak als maden 
en zelfs casters. Op die visserij was dan ook onze 
aanpak, en ook die van de andere teams trouwens, 
gericht. 
Ook zijn er daar brasems te vangen maar meestal lang 
niet overal zoals vorig jaar tijdens het WK wel is 
gebleken.  
<<  Noël Gulpen onder het toeziend oog van  

      Wereldkampioen Junioren, Sjors Milder 



Ook tijdens de trainingen bleek het moeilijk te zijn om die brasems te vangen. Tijdens de meeste 
trainingen werden er in de morgen maar twee of drie gevangen. Logisch dus dat we als team daar 
wel voor aanvoerden en er ook gingen vissen, maar wel op een zo “verantwoord mogelijke” 
manier. 
 
Onze tactiek was eigenlijk precies hetzelfde als 
die we gebruikten tijdens het afgelopen WK. 
Simpelweg zoveel mogelijk kleine vis 
verzamelen als mogelijk was en dan af en toe 
even vissen op de verre visplaats (13 meter, 
de maximale vislengte), die volledig 
brasemgericht was aangevoerd. 
 
Vorig jaar in de aanloop naar het WK hadden 
we daarvoor een voermanier bedacht die 
perfect werkte als je ergens zat waar enkele 
brasems waren te vangen. Nu gebruikten we 
dezelfde voermanier die eigenlijk heel “zuinig” 
is.  
 
                           Overzicht parkoers 

 

Bij aanvang cupten we slechts enkele balletjes met “lokale aarde” (molshopen) met daarin heel 
veel aas verwerkt (geknipte wormen, casters en ook muggenlarven). Als er dan een of enkele 
brasems op die voerplaats kwamen, dan waren die heel snel (meestal binnen maximaal 10 minuten 
en vaak nog veel sneller) te vangen.  
We visten daar dan ook nooit langer dan die maximaal 10 minuten, zodat je nooit teveel 
achterstand kon oplopen voor de kleine vis. 

 
<< Haike Ruijters 

 
Dit alles was de theorie maar zoals meestal in het 
wedstrijdvissen was de praktijk toch iets anders. Er bleken nu 
namelijk plotseling (veel) meer brasems te vangen te zijn dan 
we hadden verwacht.  
Waarom weet niemand, 
maar tijdens de 
wedstrijden was er de 
gehele dag een behoorlijke 
stroming. Dit bleek zeker 

van goede invloed op de vangsten. Voor de voornvisserij bleek 
het niets uit te maken en de brasems aasden nu plotseling veel 
beter. 
Zo werd het al met al een schitterende wedstrijd met echt 
uitstekende vangsten.                          
                 >> Peter Post 
 

Er was maar een kleine “smet” op deze dag en dat was dat 
Duitsland deze wedstrijd blijkbaar wat minder serieus nam dan de 
andere teams en slechts met 7 vissers aanwezig was.   
Hierdoor werd de loting iets ingewikkelder. Na veel gepuzzel werd 
de wedstrijd gevist in 9 sectoren van 3 vissers waarbij de beste 7 
resultaten meetelden voor het teamresultaat. Dit bleek de voor 
iedereen eerlijkste manier. 
 
<< Harry Kleijn 

 
          >> Luc de Werd 
 
Ons Nederlandse team heeft deze wedstrijd totaal gedomineerd. 
Van de in totaal 18 sectoren (in totaal over de 2 wedstrijden) 
wonnen we er 15 en waren we tweemaal 2e! Tja veel meer kun je 
niet wensen natuurlijk als coaches. 
Wat gewoon opviel is dat de onderlinge verschillen echt niet groot 



waren bij de “kleine vis-visserij”. Vooral de Luxemburgse vissers waren hierbij geduchte 
tegenstanders. Wij vingen echter de vandaag belangrijke brasems gewoon veel beter dan de 
andere teams en dat was in de uitslag dan ook te zien. 
 
De eerste wedstrijd werd gewonnen door Dirk Ekkelenkamp met 12.330 gram, een prima gewicht 
voor 3 uur vissen.  
 
Om aan te geven hoe goed de visserij was, er was 
maar 1 gewicht in de gehele wedstrijd van minder 
dan 2.500 gram! Tijdens de tweede wedstrijd werd 
er nog veel meer gevangen. Er waren nu maar 
liefst 10 gewichten van meer dan 10 kilo!  
 
Jan Grijpstra bleek nu een klasse apart. Hij ving 
maar liefst 26.830 gram!                  
                         
  Winnaar Jan Grijpstra >>

    

 

 

 

Einduitslag: 

1 Nederland 14 punten, 2 Luxemburg 28 punten, 3 Duitsland 36 punten 
 
 
Einduitslag Individueel: 

 1 Jan Grijpstra  NL 2 punten    33.820 gram 
 2 Dirk Ekkelenkamp  NL 2 punten  26.280 gram 
 3 Patrick Broekhuizen  NL 2 punten  20.340 gram 
 4 Richard Feller  NL 2 punten  20.140 gram 
 5 Haike Ruyters   NL 2 punten  17.210 gram 
 6 Dirk Deelen  NL 2 punten  14.360 gram 
 7 Luc de Werd   NL 3 punten  20.820 gram 
 8 Harry Kleijn  NL 3 punten  19.610 gram 
 9 Noel Gulpen  NL 3 punten  18.140 gram 
10 Marc Weber  LUX 3 punten  17.620 gram 
11 Jonas Kugler  DLD 3 punten  15.060 gram 
12 Carlo Hardt  LUX 3 punten  10.730 gram 
13 Roger Stromen  LUX 4 punten  21.490 gram 
14 Peter Post  NL 5 punten  14.600 gram 
15 Gaston Wiesen  LUX 5 punten  12.280 gram 
16 Patrick Lachette  LUX 5 punten  12.220 gram 
17 Michael Weisgerber  DLD 5 punten  11.920 gram 
18 Rene Stronck  LUX 5 punten  11.470 gram 
19 Olivier Fackler  DLD 5 punten    9.940 gram 
20 Gilbert Di Vora  LUX 5 punten    8.160 gram 
21 Manfred Hohloch  DLD 5 punten     7.890 gram 
22 Pascal Wampach  LUX 5 punten    7.640 gram 
23 Andre Simon  LUX 5 punten    6.710 gram 
24 Harald Seifert  DLD 6 punten  12.410 gram 
25 Conrady Pit  LUX 6 punten  11.990 gram 
26 Wolfgang Lorenz  DLD 6 punten    9.450 gram 
27 Pierre Dreistadt  DLD 6 punten    6.490 gram 
 
Mochten er nog vissers zijn die de komende weken een plaats zoeken waar men nu eens echt goed 
kan trainen voor het internationaal vaak belangrijke vissen op stuks, de Lage Vaart bij Almere is 
hiervoor prima geschikt!  
 
Parkeer wel je auto in een van de zijstraten langs het water en zorg ervoor dat het parkoers 
schoon wordt achtergelaten !!! 
 
Namens de coaches, 
Jan van Schendel 


