
NEDERLAND-DUITSLAND DAMES 2010  
 

 

Voor het eerst werd in het weekend van 8 en 9 mei een heuse interland gevist tussen de 

damesteams van Nederland en Duitsland, waarbij Nederland als “gastheer” optrad. 

De wedstrijd werd gevist over 2 dagen langs het Kanaal door Voorne nabij Hellevoetsluis.  

Aanwezig waren de volgende dames: Ingeborg Audenaerd, Anouk v.d. Belt, Melissa Bisschop, 

Kaylee Goedhardt, Anja Groot, Chantal Mensink, Kelly Swart en Loraine Vermeulen. 

 

In deze tijd van het jaar is er vaak erg goed te vangen op dit water. Grote brasems trekken 

massaal dit kanaal op om te komen afpaaien hier en ofschoon de temperaturen bijna winters waren 

werd er dan ook best leuk vis gevangen. 

 

De Duitse dames zijn de huidige wereldkampioen. Een betere tegenstander konden we ons dan ook 

niet wensen voor ons piepjonge damesteam! Dit moest wel een erg leerzaam weekend opleveren, 

maar zouden we ook serieuze tegenstand kunnen bieden? 

 

Nou, meer dan dat zelfs! We wisten op beide dagen te winnen en dat mag gerust een prima 

prestatie worden genoemd. 

 

Op de zaterdag werd er uitstekend gevangen. Het hoogste vanggewicht was er voor Ingeborg 

Audenaerd die 34.220 gram wist te vangen in de 4 uur durende wedstrijd. Als team werd er echt 

prima gepresteerd waarbij we de Duitse dames wisten te verslaan met 15 klassementspunten 

verschil. 45 klassementspunten voor ons tegen 60 voor de Duitse dames vormden een flinke 

marge, die een goed vooruitzicht bood op de eindoverwinning. 

 

Deze marge werd niet “aangesproken” op de zondag, integendeel. Ook de tweede wedstrijd wisten 

we te winnen, hoewel het verschil nu duidelijk kleiner was met 50 klassementspunten voor ons 

tegen 55 voor de Duitsers. Er werd nu wat minder goed gevangen en het hoogste daggewicht was 

er voor de Duitse Steffi Bloch met 21.670 gram. 

 

De einduitslag was 95 klassementspunten voor Nederland tegen 115 voor Duitsland. Ons totale 

vanggewicht was 160.700 gram en dat van de Duitse dames 139.070 gram. Een klinkende 

overwinning voor ons! 

 

Individueel liet Steffi Bloch zien dat zij echt een van de best vissende dames is op onze aardbol, zo 

niet de allerbeste! Zij won deze wedstrijd met 3 klassementspunten en een totaal vanggewicht van 

44.770 gram. De tweede plaats was met 8 klassementspunten voor Loraine Vermeulen 

(vanggewicht 26.830 gram) en de 3e plaats voor Chantal Mensink met 9 klassementspunten 

(vanggewicht 26.270 gram). 

 

Al met al een prima resultaat en ook een enorm leerzaam weekend! We hebben een piepjong maar 

ook een erg talentvol team. Dat is met deze uitslag wel bewezen! 

 

 


