
 
 

 

VERSLAG FEEDER CHALLENGE 2012  

 

Onder bijzonder koude omstandigheden vond 14 en 15 april de Van den Eynde Feeder-

Challenge plaats op de Watersportbaan van Gent in Belgie.  

Hier wordt op 7 en 8 Juli aanstaande het WK Feedervissen georganiseerd, dus voor alle dan 

deelnemende teams was dit een uitgelezen gelegenheid als training. 

 

      
               Team 1                                       Team 2                                     Team 3 

 

Wij namen deel met maar liefst 3 teams. Ideaal, want verder zijn er voor zover bekend nog 

geen Internationale ontmoetingen op “feeder gebied”. Voor ons was het dus ook een prima 

mogelijkheid om eens wat meer vissers een kans te gunnen op Internationaal gebied. 

 

De visserij was bijzonder taai met daarbij ook de altijd weer voorkomende uitzonderingen 

daarop. 

Op beide dagen werd de wedstrijd gewonnen door een Nederlandse visser.  

 

Op de zaterdag was het hoogste 

vangstgewicht voor Jurian Bulten met 

24.355 gram en op de zondag won Marco 

Hofman met 15.550 gram. Beiden vanaf 

dezelfde visstek trouwens. 
  

<< Jurian Bulten                                    >> Marco Hofman 
 

 

In eerste instantie was deze Feeder Challenge een teamwedstrijd. De wedstrijd was precies 

georganiseerd zoals het komende WK. Ook het aantal deelnemende teams was ongeveer 

gelijk aan het WK. Eigenlijk was nu alleen de tijd van het jaar anders dan we straks kunnen 

verwachten. 

 



De vangsten waren tijdens de training eigenlijk behoorlijk mager. Het was ook de hele tijd zo 

koud. Iedere morgen was er wel nachtvorst en dat is funest voor een water als de 

Watersportbaan die nergens veel dieper is dan zo’n twee en een halve meter. 

 

We deden het zeker niet slecht met onze teams. De beste klassering was er uiteindelijk voor 

ons derde team. Zij werden derde en vulden tezamen met de twee Engelse deelnemende teams 

het podium. 

Ons eerste team werd op korte afstand vierde. Twee magere uitslagen kostten hen volgens mij 

een podiumplek. Het tweede team eindigde uiteindelijk als negende met op beide dagen een 

visser zonder vis. 

 

De show werd met name op de eerste wedstrijddag gestolen door de twee Engelse teams die 

deelnamen. 

Hun tweede team won die dag met slechts 13 punten in totaal. Het eerste team volgde met 20 

punten en dat was nog altijd de helft minder dan ons derde team dat ook toen als derde 

eindigde. Tja dat zijn aardige verschillen en het geeft maar weer eens aan dat er op geen enkel 

visgebied valt te spotten met deze echt fantastische vissers. 

 

Na dit weekend kun je niet anders dan hen als de grote favorieten zien voor straks het WK. 

Toch heb ik ook heel veel vertrouwen in onze jongens. We hebben perfect kunnen oefenen en 

hebben heel veel geleerd. Als we alles nog iets kunnen verbeteren dan zie ik ook voor ons 

hele goede kansen. Overigens denk ik dat de Belgen niet anders zullen denken op dit moment. 

 

Er komt hier straks een heel mooi kampioenschap, zoveel is wel duidelijk. Ik kan dan ook 

iedereen die het feedervissen eens op het hoogste niveau wil zien, adviseren om zo’n 

kampioenschap eens te gaan bekijken. Op 7 en 8 Juli gaat het daar allemaal plaatsvinden. 

 

 
 

De team-uitslag: 1e Engeland 1 42 pnt., 2e Engeland 2 50 pnt., 3e Nederland 3 65 pnt., 4 

Nederland 1 met 69 punten  (Nederland 2 9
e
 met 94 pnt.) 

 



 
 

In de individuele uitslag hadden we in totaal 5 vissers in de top 20.  

Marco Hofman werd 6
e
, Peter v.d. Willik 7

e
, Jurian Bulten 10

e
, Henk Roskam 15

e
 en Jan 

Zekveld 16
e
. Individuele winnaar werd Steve Ringer.   

 

Jan van Schendel 


