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Wat een schitterende wedstrijd is dit geworden! 

Om met de deur in huis te vallen, we verloren als team hoewel de uitslag erg close was 

met 26 punten voor de Belgen tegen de 29 punten van ons. 

 

We visten op het Lac du Grand-Leez in 

de buurt van Namen in het Waalse 

gedeelte van België. Wat een 

schitterend viswater! De oever was zelfs 

speciaal voor het vissen aangelegd en 

werkelijk allerlei vissoorten waren er te 

vangen. 

Onder de oever vingen we erg veel 

voorns en ook windes, maar uiteindelijk 

was de belangrijkste visserij die op 

brasems en zeelten met de lange vaste 

stok (11.5 meter). 

 

 

Bij dit soort visserij waren echt niet alleen de muggenlarven belangrijk. Sterker nog, 

geknipte wormen en maden speelden een veel grotere rol. 

Grote (tot ruim boven de 3 kilo zelfs) brasems werden er gevangen en ook prachtige 

zeelten. Zo’n visserij is dan ook simpelweg een plezier om mee te maken.  

We hadden vooraf wel informatie gekregen maar voor ons allemaal was dit echt de 

eerste keer dat we dit water zagen. Ik was dan ook echt benieuwd naar hoe we als team 

hiermee om zouden gaan.  

 

Onze tegenstandsters gaan voor het 

eerst meedoen aan een WK dit jaar 

maar dat wil niet zeggen dat ze 

onervaren zouden zijn, integendeel. Ik 

weet dat verschillende dames 

doorgewinterde wedstrijdvissters zijn 

en ik ben ervan overtuigd dat het team 

dat in Leeuwarden wereldkampioen wil 

worden met name ook eerst hen 

dienen te verslaan. 

We werden overigens uitstekend 

ontvangen. Het aas, behalve de 

muggenlarven, werd zelfs gratis 

beschikbaar gesteld door de 

plaatselijke hengelsportzaak.  

Na afloop was er ook nog voor een gezellige barbecue gezorgd. 

 

Individueel werd de wedstrijd gewonnen door Anja Groot (met een vangstgewicht van 

ruim 35 kilo!) en met Kaylee Goedhardt hadden we ook de tweede plaats in Nederlands 

bezit. Beiden vingen na een prima eerste uur met veel voorns en enkele windes later in 

de wedstrijd enkele grote brasems en zeelten. 



 

 

 

 

Ik ben nu al aan het nadenken hoe we 

komend jaar deze wedstrijd een 

passend vervolg kunnen geven. Dat is 

ook wel nodig want om eerlijk te zijn 

kan ik me niet meteen een Nederlands 

water bedenken waar we een 

vergelijkbare visserij kunnen 

aanbieden. Dit was namelijk echt 

fantastisch. 

 

 

 

Dit soort wedstrijden zijn geweldig natuurlijk om ervaring op te doen en om te 

verbeteren. Ik weet dan ook zeker dat dit een nuttige dag is geweest en een die ons als 

visser beter heeft gemaakt.  

  

Jan van Schendel 


