
               
 

VERSLAG I.A.M. – 22 oktober 2012 
 

Al enkele jaren is de I.A.M. een belangrijke wedstrijd op de Internationale wedstrijdkalender 

en we doen dan ook mee met twee Nationale teams. 

 

De International Anglers Meeting is de enige Internationale wedstrijd waarbij zowel 

gesponsorde teams als Nationale teams meedoen. Dit concept is apart maar inmiddels ook 

bijzonder populair. Dit jaar deden 46 teams van 5 vissers mee, een deelnemersveld dus van 

230 mensen en daarmee groter zelfs dan welk WK dan ook, en met deelname uit behalve 

Duitsland ook België, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Letland, Polen, Hongarije, 

Tsjechië, Roemenië en dus ook Nederland. 

 

 
 

Deze wedstrijd wordt gehouden langs de oevers van het Silokanaal nabij Brandenburg an der 

Havel, een stad op zo´n 50 kilometer van Berlijn. Het Silokanaal behoort tot het bijzonder 

visrijke Havelgebied en met name dat aspect maakt deze wedstrijd zo geliefd. Er wordt 

gewoon enorm veel vis gevangen (dit jaar meer dan 5 ton!!). 

 

Het Silokanaal stroomt redelijk snel en er wordt hier behalve met de vaste stok ook bijzonder 

veel gevist met zogenaamde Bolognese hengels, lange werphengels met een lengte van tot 

wel 8 meter. Deze vismanier is vaak bijzonder geschikt op stromende wateren en komt ook 

regelmatig voor tijdens de Internationale kampioenschappen. Deze wedstrijd is dus een 

mogelijkheid bij uitstek om hier (meer) ervaring mee op te doen. 

 

Vorig jaar deden we het hier uitstekend met een 5
e
 plek in het eindklassement voor ons 1

e
 

Nationale team en eigenlijk zijn ieder jaar onze prestaties beter geworden. De eerlijkheid 

gebiedt daarbij wel te zeggen dat de lokale Duitse teams tezamen met hun Nationale team dat 

de laatste 3 edities van deze wedstrijd won, hier meestal de echte dienst uitmaakten. 

Dit jaar waren de omstandigheden ronduit fantastisch. Een hele trainingsweek lang was het 

weer werkelijk prachtig en dan weet iedere visser die hier al eerder was dat het echt genieten 

geblazen is! Er werd geweldig gevangen gewoon. Zelfs op normaal minder goede stekken 

werd nu prima gevangen. 

 



Je zou bijna zeggen dat de omstandigheden tijdens de wedstrijd bijna te mooi waren met 

amper een zuchtje wind en een temperatuur van ruim boven de 20 graden en een felle zon. Op 

sommige plekken drukte dat absoluut nog weer wat de vangsten. 

 

Op het Silokanaal is de visserij nog best tactisch. Op 

verschillende stukken parkoers zijn het andere vissen 

die de hoofdrol spelen. Grote voorns en soms ook 

(kleine) brasems vormen het doelwit in vak E, D en C.  

In vak B zijn de vangsten duidelijk minder en zijn de 

vissen gemiddeld aanmerkelijk kleiner. Het stroomt 

daar ook trager.  

In vak A tenslotte is alles weer anders en dit jaar 

verschilden ook nog eens de twee wedstrijddagen 

enorm. Al met al best een uitdaging voor ieder team. 

 
                                                  >>Ramon Pasmans met een grote snoek 

 

 

We deden het met onze teams eigenlijk geweldig goed. Dat mag toch gezegd zijn met slechts 

5 uitslagen van 10 punten of meer in vakken van 23 vissers op een totaal van 20 

sectoruitslagen als je de beide teams tezamen neemt. 

 

Met dat soort resultaten zit er natuurlijk een goed teamresultaat in voor beide teams en dat 

was er ook. Het tweede team (Patrick Broekhuizen, Emiel van Dijk, Sjors Milder, Ramon 

Pasmans en Luc de Werd) werd 13
e
 en het eerste team (Jo Adriolo, Stefan Altena, Arjan 

Klop, Jurgen Spierings en Christian Surquin) werd bijzonder knap 2
e
  in de einduitslag. Men 

eindigde daarmee 6 punten achter het Hongaarse team en dus zelfs nog voor het op de 2
e
 

wedstrijddag iets teleurstellende Duitse Nationale team. 

 

Ook individueel waren er enkele prima resultaten en met 

3 van onze vissers in de Individuele Top 10 waren we op 

het podium het best vertegenwoordigde land.  

Jo Adriolo en Jurgen Spierings werden met beiden 6 

klassementspunten  respectievelijk 8
e
 en 9

e
.  

 

De beste prestatie was 

echter voor Sjors 

Milder die met in 

totaal 5 klassements-

punten individueel 3
e
 

werd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De individuele eindoverwinning was voor ex-Wereldkampioen Minder Validen Ralf Topper. 

 

Deze wedstrijd blijkt ieder jaar weer een prima mogelijkheid om beter te worden voor een 

aantal van onze Internationals. Het is echt goed dat we hier meedoen en wanneer we hier dan 

ook nog eens zo presteren geeft dat echt een “vertrouwens-boost” voor iedereen. Ook als 

coaches kunnen we hier weer mee verder. 

 

Dit was een schitterend resultaat en hadden we ook echt weer eens nodig na de ook enkele 

mindere uitslagen van dit jaar. Dit bewijst onomstotelijk dat we wel degelijk heel veel 

vistalent bezitten. Dat moet nog mooie dingen op kunnen leveren in de toekomst! 
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