
Verslag Internationale wedstrijd in Brandenburg, Duitsland     
 
De International Anglers Meeting is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt 
georganiseerd langs de oevers van het Silokanaal nabij Brandenburg an der Havel, zo’n 50 
kilometer ten westen van Berlijn in Duitsland. We hebben het over een unieke wedstrijd waarbij je 
zou kunnen zeggen dat het echte Internationale vissen `samen vloeit` met het wedstrijdvissen 

zoals wij doen in Nederland op nationaal niveau. Zowel landenteams als “merken-“ en 
verenigingsteams doen eraan mee. 
 

 
 
Het Silokanaal is inmiddels ook bij ons in Nederland in wedstrijdkringen redelijk bekend als een 
fantastisch water waar nog ouderwets veel vis kan worden gevangen. Bovendien leent het 
stromende water zich daar ook uitstekend voor bij ons relatief onbekende vismanieren zoals het 

bolo-vissen.  
Wij coaches vinden deze wedstrijd dan ook een unieke gelegenheid voor onze vissers om met dit 
alles ervaringen op te doen en om zich te meten met, zo mag gerust gezegd worden, het beste wat 
Europa te bieden heeft aan vissers op dit gebied. 
 

 

Al eerder dit jaar waren we voor de Nedelux-wedstrijd 
aan het Silokanaal en wat misschien wel het meest 
opvalt is dat werkelijk alles nu compleet anders was. 

 
Toen was het water extreem hoog, nu bijna extreem 
laag. Er was overigens nog altijd veel stroming. 
 

Toen waren er, behalve enkele voorns en wat brasems 
vooral kolbleien te vangen, nu was er uitsluitend brasem 
en vooral veel en bijzonder grote voorn. 
| 
Toen was het bijna volledig vaste stok-vissen, nu was 
over de gehele wedstrijd genomen misschien wel 70% de 
Bolognese hengel het meest gebruikte vissysteem. 

 
In het wedstrijdvissen is nooit iets tweemaal hetzelfde, 
zo bleek nu maar weer. 
 

 

 

<< Op de voorgrond Arjan Klop met naast hem Jack Valkenburg 

 



 

      
    Stefan Altena                         Jo Adriolo                                     Jurgen Spierings 
 

We visten met twee Nationale teams en er waren verder nog verschillende Nederlandse ploegen 
daar aanwezig. Prima! Dat levert alleen maar voor meer vissers extra ervaring op! 

 
Er waren behalve de aan het Silokanaal altijd weer 
favoriete Duitse teams ook deelnemers uit Polen, Tjechië, 
Slowakije, België, Luxemburg, Italië, Denemarken, 
Engeland, Hongarije en Litouwen aanwezig. Dit om het 
Internationale karakter van deze wedstrijd nog maar 
eens aan te geven. 

Prachtig voor alle organisatoren die echt van de I.A.M. 

iets bijzonders wilden maken. 
 
 
 
 

 
 
Duitsers hebben bovendien gevoel voor een top-
organisatie, zo bleek ook nu weer. Prachtig 
bovendien is hoe men omgaat met de “sterren” in 
onze sport. Er waren 7 wereldkampioenen 
aanwezig daar, die allemaal nog even speciaal 

vernoemd werden. Zo ook onze eigen Ingeborg 
Audenaerd. Prachtig dat respect!! 
 
                Viervoudig Wereldkampioen Bob Nutt  >> 

 
 
 
 

Het vissen was ook nu weer geweldig. Vangstgewichten tot ruim 30 
kilo met legio gewichten daarbij van ruim 15 kilo in 4 uur, aan 
relatief niet eens zo grote vissen, is natuurlijk magnifiek!  
Uit ervaring weten we dat de Duitse teams moeilijk te verslaan zijn 
hier, zo bleek ook nu weer. Toch hadden we, na onze overwinning 
bij de Nedelux hier eerder dit jaar, hoop op goede resultaten. 

 
Uiteindelijk werden we 5e met ons 1e team en 16e met ons 2e team, 
wat zeker eervol was in een veld van 51 top-teams. 
 

In totaal werd er over beide dagen 39.870 kg gevangen. 
 
<< Stefan met zijn vangst van de 1e dag. 



 

 
Er waren ook van diverse van onze vissers prima individuele 
resultaten waarbij de 4e plaats individueel in het eindklassement 
van Christian Surquin eruit springt. 
 
 
 

 
 
 
 
<< Christian Surquin met de door hem behaalde beker 

 
 
 

 
 
 
 

 
Misschien nog wel belangrijker, we zien als coaches gewoon dat we nog steeds ieder jaar groeien. 
Veel van de goede resultaten van onze vissers werden behaald met de Bolo. Daar hadden we nog 

maar kort geleden nooit over durven dromen! 
Iedereen aanwezig moet toch een geweldige visweek beleefd hebben en bovendien een gigantisch 
leerzame week, dat kan niet anders. 
De nu opgedane ervaringen zullen ons ook zeker weer verder helpen in het Internationale vissen in 
de toekomst. 
Ook wij coaches hebben dan ook genoten deze week!! 

 
Stefan Verhoeven en Jan van Schendel 
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