
Het Nederlandse   Team wordt 5e op WK Korpsen. 

 
 
 
Op zaterdag 28 mei vertrokken wij naar het WK Korpsen 
in Servië. 
 
De ploeg (Sensas 52) bestaat uit Jan Grijpstra, John 

Savelkoul, Patrick Broekhuizen, Meindert de Boer, André 
Schipper en als reserve Chantal Mensink. 
De begeleiders zijn Jan van Schendel, Ruud en Thom 
Aafjes. 
 
 

 

 
 
 
Na een tweedaagse reis arriveerden we op de plaats van bestemming in Golubac. 
Alvorens naar het hotel werd gereisd, werd eerst het parkoers bekeken. De Donau is hier 5 km 
breed. 

Het hotel bleek prima aan onze wensen te voldoen, met een mooi uitzicht en een aardige eigenaar, 
in het dorp Vinci op 5 km van Golubac met uitzicht over de Donau naar Roemenië. 
 
Maandag 30 mei 
Maandag om 7.30 uur op het parcours, met de loting van de vakvolgorde voor de gehele week. 
We mogen beginnen in vak D. 
De vakken A en B liggen in het dorp en C, D en E net buiten het dorp. 

Alle visplaatsen zijn voorzien van een 
betonnen trap en plateau waar je goed op 

kan plaats nemen. 
Om 10.00 uur klinkt de toeter voor de 1e  
trainingsdag; deze duurt tot 18.00 uur. 
De waterdiepte in de vakken C, D en E loopt 
van 1 meter op 7 meter hengel tot 2.5 

meter op 13 meter. 
Er wordt gevist met dobbers van 1 tot 4 gr. 
en haken van no. 14 tot 10. 
Na 4 uur vissen maken we de balans op dat 
het een visserij gaat worden op de 
rivierdonderpad. 

We vangen er gemiddeld de man 150 stuks 
maar krijgen er voor 300 stuks beet. 
Om de vangsten te vergroten moet we ons richten op het goed haken en de grootte van die 
rivierdonderpad. 
De rivierdonderpad die we vangen bestaat uit wel 5 verschillende soorten. 

De gewichten van deze vis liggen hier tussen de 6 en 40 gr. 
De 1e trainingsdag wordt over het gehele parcours geen andere vis gevangen. 

Om 17.00 uur terug in het hotel om tuigen te maken voor de volgende dag. 
 
Dinsdag 31 mei 
We gaan de tweede dag naar vak B. 
Daar wordt gevist met een 6 tot 9 meter hengel en dobbers tussen de 4 en 20 gr in de modellen 
bol en vlag. 
De vlag dobbers zijn de type bogdan en de stacy met dikke antenne. 

In de vakken A en B stroomt het op sommige plekken tot 10 gr., de zwaardere vlaggen worden 
gebruikt om snelheid te kunnen maken. 
Na een aantal uren gevist te hebben blijkt de rivierdonderpad hier groter te zijn dan in de andere 
vakken. 
Er worden hier ook veel meer gevangen met een gemiddelde van 200 stuks de man en aanbeten 
voor 500 stuks.  



Woendag t/m vrijdag 

De volgende trainingsdagen wordt er veel gesleuteld om die rivierdonderpad te vangen. 
Er wordt nu en dan eens een carrassio en karper gevangen maar dat is maar op een paar plaatsen. 
Zo om ons heen kijkend doen we niet onder voor andere landen, dus gaan we met een goed gevoel 
de wedstrijddagen in. 
 
Op vrijdag worden de vakken geloot door Chantal. 
De vak indeling voor de eerste wedstrijddag is:   

vak A. Patrick Broekhuizen 
Vak B. Jan Grijpstra 
Vak C. André Schipper 
Vak D. John Savelkoul 
Vak E. Meindert de Boer 
 

Zaterdag 4 juni – 1e wedstrijddag 
Op zaterdag ochtend worden de nummers erbij geloot, Patrick zit op nummer A20, Jan op B16, 
André op C9, John op D25 en Meindert op E5. 

We zijn er allemaal klaar voor, we gaan naar ons nummer en dan maar kijken of de tactiek gaat 
werken. 
Het voer waar we mee gaan vissen wordt 5 liter zware leem in vak A en B en een mengsel van ½ 
licht en ½ zware leem in vak C, D en E met daar doorheen 1/3 liter vers de vase, 1/3 geknipte 

wormen  en een klein beetje dode maden. 
Alleen in vak B en C wordt er voer gialla op 13 meter gezet om toch nog een grote vis te kunnen 
vangen. 
We cuppen in het begin van de wedstrijd in vak A en B 10 ballen op 6 meter en in vak C,D en E 6 
ballen op kort 6 meter en 6 ballen op lang 10 meter. 
Na 2 uur vissen gaat het met vier van de vijf de goede kant op, Meindert blijft wat achter maar 
heeft te maken met veel wier dat alle kanten op gaat en komt er vaak vast in. Daardoor worden er 

veel tuigen verspeeld. 
Het laatste uur is aangebroken. Bij Meindert wordt het niet beter, André krijgt de vis niet meer 
gevangen en zakt weg, John gaat als de brandweer en gaat voor een eerste plaats, bij Patrick is 
het slecht te overzien maar met aantal gaat hij goed mee en bij Jan gaat het ook goed. Jan vangt 
minder maar de vis is groter dan bij de buren. 

Het eindsignaal klinkt, nu maar even afwachten hoe het gegaan is. 

Bij John gaat het goed, hij vist een 1, Patrick een 10, Jan een 5, André een 23 maar in dit vak 
werkt de weegschaal niet naar behoren. Na veel protesten wordt er niet overgewogen; door deze 
beslissing krijgen wij tien punten teveel toegekend. Meindert vist een 24 . In totaal hebben we 64 
punten. 
Door deze resultaten belanden we op een 13e plaats. Daar zijn we niet echt blij mee als team; dit 
moet beter. 
Hongarije staat 1e met 35 punten , San Marino 2e met 36 punten en Engeland 3e met 39 ½ punt. 

 
Na de wedstrijd worden de vakken geloot voor de tweede dag. 
De vak indeling voor de tweede wedstrijddag is:   
vak A. Jan Grijpstra 
Vak B. André Schipper 
Vak C. Patrick Broekhuizen 
Vak D. Meindert de Boer 

Vak E. John Savelkoul 
 
Na een goed gesprek s’-avonds met elkaar en een nieuwe tactiek, gaan we met goede moed de 
tweede dag in. 
 
Zondag 5 juni – 2e wedstrijddag 

Zondagochtend worden de nummers geloot door Chantal, Jan zit op nummer A21, André op B18, 
Patrick op C12, Meindert op D19 en John op E18. Als we de plaatsen vergelijken met de dag 
ervoor, zijn we daar niet heel blij mee. We zullen het er mee moeten doen. 
In vak A en B gaan we meer ballen cuppen, t.w. 12 stuks en de vakken C, D en E gaan we nog 
minder cuppen, t.w.  4 stuks per plek. 
We hebben een half uur uitstel vanwege het loten, dus om 10.30 uur klinkt de toeter. 
Na het eerste uur ziet het er goed uit: we doen goed mee. 

Op de helft van de wedstrijd is de stand als volgt: Jan gaat goed mee in vak A, André zakt weg; hij 
krijgt ze niet aan de haak, Patrick vist buurman Alan Scotthorne helemaal zoek, Meindert gaat 
goed en John doet weer goed mee. 



Het laatste uur gaat in: Jan blijft de grotere vissen vangen, André krijgt ze na overleg met de 

coach weer op gang, Patrick gaat voor de 1e plaats, Meindert gaat ook goed en John blijft vis 
vangen. 
Het eindsignaal klinkt. Het is gebeurd. Nu even wachten op het resultaat. 
Door de walkie-talkies wordt er geroepen dat het er prima uitziet. 
De resultaten van de tweede dag zijn goed. Jan vist een 6 en André vist na een goed laatste uur 
een 10.  
Patrick vist een 2; in zijn vak werden in het laatste ½ uur twee carrasio’s  gevangen door een Fin 

maar hij krijgt de complimenten van Alan Scotthorne. Meindert vist een 9 en daar is hij blij mee na 
de 24 van gisteren. John vint in E een 4. Bij elkaar 31 punten en dat was een dag ervoor de eerste 
plaats. 
 
Uitslag 
Nu even wachten op het eindresultaat van dag twee. 

En ja hoor, we hebben de 1e plaats behaald op de tweede dag, 2e wordt Servië met 32 ½ punten 
en Hongarije wordt 3e met 36 punten. 
 

Hongarije is de nieuwe Wereldkampioen, met Servië op de 2e en Engeland op de 3e plaats. 
 
 
In het eindklassement worden we hiermee 5e dus kunnen we met een 

goed gevoel terugkijken op deze kampioenschappen . In het individueel 
eindklassement wordt John Savelkoul 2e; dit heeft hij al eens eerder 
gedaan in 1993 in Portugal. Het was een belevenis om het nog een 
keer over te doen. 
 
Hieronder volgt de totaaluitslag van de landen. 
 

 
 
 
 
John Savelkoul met zijn beker voor de 2e plaats individueel 

 
 

 
Wij willen de sponsors graag bedanken voor hun bedragen, t.w.  
Sportvisserij Nederland, 
de firma Sensas en  
VNK Medemblik. 
 
André Schipper, Team Sensas 52 

 

UITSLAG WK KORPSEN ZOET 2011 - LANDEN 

Nr. Land Punten Gram Aantal 

1 Hongarije 71,5 26.590 2.347 

2 Servië 82,5 26.800 1.959 

3 Engeland 83,5 24.060 1.931 

4 San Marino 91 23.520 2.099 

5 Holland 95 25.260 2.095 

6 Roemenië 96 24.340 2.161 

7 Italië 106 23.800 2.150 

8 Frankrijk 111,5 21.310 1.670 

9 Kroatië 113 25.750 2.101 

10 Portugal 115 22.630 1.799 

11 Oostenrijk 119 
  12 Slovenië 121 21.520 1.573 

13 Luxemburg 124,5 22.140 1.644 



UITSLAG WK KORPSEN ZOET 2011 - LANDEN 

Nr. Land Punten Gram Aantal 

14 Slowakije 132 20.180 1.689 

15 Spanje 136,5 24.470 1.907 

16 Finland 137,5 20.750 1.536 

17 Oekraïne 138,5 19.710 1.725 

18 België 139,5 22.410 1.801 

19 Duitsland 159 19.820 1.775 

20 Bosnië 164,5 17.350 1.489 

21 Zwitserland 167,5 19.270 1.525 

22 Tsjechië 169,5 17.430 1.469 

23 Polen 175 16.800 1.550 

24 Zweden 194 17.640 1.284 

25 Ierland 207 15.000 1.043 
 


