
       

 

Interland junioren in Luxemburg 
 
Het is donderdagavond 8 juli als het team bijeenkomt in het hotel in Stadtbredimus. 
Overdag waren er al wat vissers gaan oefenen op het parcours, t.w. de Moezel bij Mertert. 
Dat er niet veel gevangen werd, was bij ons bekend; daar kwamen de deelnemers die dag ook 
achter. 
 
Maar vrijdag moest het gebeuren, dus meldden we ons om 7.00 uur aan de waterkant. 
Daar kregen we een plek toegewezen om de ochtendtraining door te brengen. 
De landen tegen wie we het op moeten nemen zijn Luxemburg, Duitsland en Denemarken. 
De Nederlandse ploeg bestaat uit 8 personen, t.w. Kevin Inkenhaag, Daan van Berkel, Mike van 
Asch, Rick Beijen, Roel Reuvers, Eddy Rijken, Martijn Bakker en Thom Aafjes. 
De coaches zijn André Schipper en Dirk Ekkelenkamp. 
 

 
 
De training ging goed: we kwamen allemaal van de nul. Dat konden de andere landen niet zeggen; 
daar waren veel deelnemers die een nul visten. 
Om 12.00 uur was training klaar. Daarna wat eten en vervolgens de bespreking over de te volgen 
tactiek. 
 
‘s-Middags om 15.00 uur begon de wedstrijd. De spanning was om te snijden. Nu konden we laten 
zien wat we ‘s-morgens hadden geoefend. 
We moesten het doen met baarzen, brasem, karper en paling. 
De baarzen waren het belangrijkste; daar hadden we ook op geoefend met de ploeg. 
 



Na 2 uur vissen hadden we 6 vissers van de nul, dus moesten we er nog wat aan doen. Aan het 
eind had iedereen gevangen, dat was belangrijk. 
De vissers van Nederland met een sectorwinst (een 1) waren Rick, Thom, Mike, Daan en Martijn. 
Eddy had een 2,5, Roel en Kevin een 2, totaal 11,5 punt. Dat is een hele goede prestatie want 
Luxemburg had 22, Duitsland 22, en Denemarken 24 punten. 
Met dit resultaat de eerste dag hadden we een goed gevoel voor de 2e wedstrijd de dag daarop. 
 
De volgende dag was iedereen om 6.00 uur aan de waterkant om het voer te mengen en voor de 
loting. Om 8.30 uur begon de wedstrijd. 
De vangsten waren nog slechter dan de eerste dag. 
Na 2 uur vissen hadden we nog 3 man zonder vangst. Daar konden we er nog één van afhalen, 
maar 2 deelnemers bleven op een nul steken. We waren niet het enige land zonder vangst, want 
ieder land had één of meer nullen erbij. Dus op naar de weging. 
 
Het resultaat van dag twee is Luxemburg 18, Denemarken 19, Nederland 20 en Duitsland 23 
punten. De totaalstand over twee dagen: Nederland 31,5, Luxemburg 40, Denemarken 43 en 
Duitsland 45,5 punt. 
 
We hebben deze interland met een heel goed resultaat afgesloten; een welverdiende felicitatie voor 
onze ploeg!!!  
In het individueel klassement werd Mike van Asch eerste en Martijn Bakker derde. 
Volgend jaar wordt er in Duitsland gevist in de Saar. 
 
 
Tot volgend jaar 
De coaches   
    
 
 

 


