
BELGIE WINT INTERLAND VAN NEDERLAND  

 

De interland tegen de Belgen vond dit jaar plaats op het Canal Du Centre nabij 

Houdeng, diep in Waals België. Hoewel dit een huidig topwater is bij onze zuiderburen, 

werd het door de hevige regenval toch een moeilijke wedstrijd. Die wisten de Belgen op 

dag twee met groots machtvertoon in hun voordeel te beslissen. Bondscoach Jan van 

Schendel doet verslag. 

 

Op zaterdag hadden we het niet gemakkelijk, maar wisten we wel in het spoor van de Belgen 

te blijven. De aanpak van beide teams verschilde wel. Waar de Belgische vissers maar één 

voerplaats maakten en alleen tussen de tien en elf meter visten, mikten wij daarbij ook op de 

dertien meter. Dit omdat er tijdens de training op die afstand toch ook wat grotere vissen 

werden gevangen. Tijdens de wedstrijd werden de voorns, en ook wel wat baarzen, echter 

vooral gevangen op een afstand van tussen de negen en elf meter uit de oever. 

 

LICHTE EN FIJNE VISSERIJ 

De gebruikte dobbers waren vrij licht, zo tussen de 0,4 en 1 gram. Daarbij viel het op dat wij 

vaak net voor een iets lichtere aanpak kozen dan de tegenstanders. Omdat er met lichte 

dobbers werd gevist, was ook de rest van de montage subtiel gekozen. Dus een dunne 

hoofdlijn in combinatie met nog iets fijnere onderlijntjes van 6/00 of 7/00 en kleine haakjes 

maat 22. Om het bij dit type visserij op te nemen tegen Belgisch topteam dat ook nog eens 

mensen uit de streek telt is een hele opgave. Toch bleven we uiteindelijk prima in het spoor en 

verloren we met maar twee schamele puntjes verschil. De zege in het individuele klassement 

werd met 2.740 gram opgeëist door Jurgen Spierings. Dat waren best aardig wat stuks gezien 

het feit dat er maar weinig grote vis werd gevangen – een vis van 250 gram was al een echte 

bonus. 

 

ANDERE WEDSTRIJD 

Op dag twee werd het een geheel andere wedstrijd – en niet alleen omdat het water nagenoeg 

stil stond vanwege het ontbreken van scheepvaart. Het plan was om de tactiek die de Belgen 

op de eerste dag hanteerden te kopiëren. Dit leek de meest safe optie. Tijdens het opbouwen 

bleek echter al snel dat de Belgen het iets anders gingen aanpakken. Daarop werd door de 

coaches met de vissers overlegd en besloten we om weer te kiezen voor twee voerplaatsen (op 

tien en dertien meter). Op zich een prima idee, want de Belgen gingen het ook zo doen.  

 

VOERAANPAK BESLISSEND 

Het cruciale verschil zat hem echter in de aanpak bij het aanvoeren. De Belgen voerden veel 

‘losser’ waardoor hun voerballen bij aanraking met het wateroppervlak vrijwel direct 

openbraken. Dit mag een klein detail lijken, de voeraanpak is bij dit soort visserij echt het 

allerbelangrijkst. Het bleek uiteindelijk zelfs van doorslaggevend belang te zijn. Wij konden 

ook niet meer voor een andere tactiek kiezen omdat ons voer al in het water lag. De aanpak 

van de tegenstander sloeg veel beter aan en we kregen echt gigantisch visles. Een afstraffing 

volgde dan ook en België won zowel de wedstrijd als het individuele klassement. De vangsten 

waren met een hoogste vanggewicht van net boven de vijf kilo en verschillende gewichten 

van rond de vier kilo trouwens beter dan op dag één. 

 

ONVERGELIJKBARE SITUATIE 

Deze afstraffing bij de  seizoensafsluiting zal me nog heel lang heugen en laat zien dat we bij 

dit soort visserij een straatlengte achterliggen op de Belgen. Dat is ook niet verwonderlijk, 

want in Nederland is er nergens een vergelijkbaar water waar we dit zouden kunnen leren. Ik 



ken tenminste niets dat er ook maar op lijkt. Als je naar de kleur van het water kijkt zie je al 

onmiddellijk het verschil met onze wateren. Hier is er nog kleur in het water. Ik sta er dan ook 

niks van te kijken dat er gedurende de wintermaanden in dit kanaal veel vis is te vangen.  

 

 

CIPS ED RANGLIJST 

Na het dramatische verlies in de interland tegen België is er ook nog goed nieuws om mee af 

te sluiten. Onlangs kwam de nieuwe ranglijst in het internationale wedstrijdvissen uit nadat de 

resultaten van de dit jaar gehouden kampioenschappen zijn verwerkt. Op de ranglijst van de 

laatste vijf geviste WK’s staat Nederland op de vierde plaats. Daarmee zijn we verschillende 

landen gepasseerd waaraan we enkele jaren geleden niet eens konden tippen. Voor wat betreft 

de laatste vijf geviste E.K.’s staan we na de teleurstellende elfde plaats van dit jaar iets lager, 

namelijk zesde. Deze lijsten geven prima aan waar je staat als land en daarom ben ik dan ook 

best trots op onze posities! Het zal denk ik niemand verbazen dat beide lijsten worden 

aangevoerd door Engeland en zowel België als Italië het ook goed doen. 

 

 

 


