
VERSLAG MEERLANDEN PR. MARGRIETKANAAL  

IN KOOTSTERTILLE    
 

 

De Meerlandenwedstrijd heeft waarschijnlijk van alle Internationale wedstrijden waaraan we 

meedoen de langste historie. 

Sinds vele jaren strijden de teams van Zwitserland, Oostenrijk, Italië, 

Luxemburg, Duitsland én Nederland jaarlijks om de overwinning in deze 

prestigieuze wedstrijd. 

 

Het is alweer een aantal jaar geleden dat Nederland als overwinnaar uit 

de “strijd” kwam. Vorig jaar werden we nog met het kleinst mogelijke 

verschil in Berlijn geklopt door Oostenrijk. 

 

Dit jaar waren wij het organiserende land. Geen gemakkelijke opgave 

tegenwoordig. Je wilt toch een goede gastheer zijn en de deelnemers 

ook een leuke visserij aanbieden. Nou dat valt niet altijd mee 

tegenwoordig. 

 

Deze keer viel onze keuze van het water erg goed uit. Er werd gevist 

langs de oevers van het Prinses Margrietkanaal nabij Kootstertille en het kanaal liet zich zien van 

zijn allerbeste zijde. Er werd dan ook leuk vis gevangen. Zowel de altijd belangrijke brasems als 

ook de kleinere vis die dichter onder de oever kan worden gevangen, lieten zich in ruime mate 

zien. Al met al leverde dit een gemiddeld vangstgewicht op per deelnemer per dag (wedstrijdduur 

3 uur) van ruim 3.500 gram. Gewoon prima dus. 

 

We waren zoals gezegd gastheer en voor onze vissers leverde dit een 

thuisvoordeel op. Zeker op dit water met zijn vele (hele zware) 

scheepvaart is erg moeilijk te vissen en het bleek duidelijk dat onze 

vissers daar het best mee konden omgaan. 

 

De eerste wedstrijddag (de wedstrijd wordt gevist over 2 dagen, 

vrijdag en zaterdag) won het Nederlandse team, dat bestond uit Noel 

Gulpen, Jan Grijpstra, Meindert de Boer, Frans van Berkel, Eddy van 

den Hoogen en Stefan Verhoeven, met in totaal slechts 7 

klassementspunten! Men behaalde 4 sectoroverwinningen + een 

derde plaats in de sector. Dat kon bijna 

niet beter natuurlijk. Individueel had Jan 

Grijpstra het hoogste vanggewicht met 

11.164 gram.  

 
<< Frans van Berkel 

 

Het kon na de 1e dag bijna niet meer mis met een voorsprong van 9 

klassementspunten op de Italianen die tweede stonden in het 

tussenklassement.  

Toch moet het allemaal eerst nog wel gebeuren. 

    

Op de tweede wedstrijddag was de scheepvaart wel erg extreem. Vroeg 

in de morgen was er bijna geen schip dat voorbij kwam, toen we met 

het vissen begonnen kwamen ze allemaal tegelijk! 

 

Het was dan ook logisch dat hierdoor de vangsten 

misschien gemiddeld iets minder waren dan de dag 

ervoor, hoewel het eigenlijk allemaal nog meeviel. 

Het was duidelijk dat ons team ook nu het beste omging 

met deze omstandigheden. We behaalden nu 8 

klassementspunten. Drie tweede plaatsen in het vak en 

ook nu weer twee sector-overwinningen. Nu ving 

Meindert de Boer met 11.860 gram het hoogste 

daggewicht. 

 
<< Winnaar Meindert de Boer 
 



 

 

We wonnen dus met afstand 

het landenklassement met 

over twee dagen in totaal 

slechts 15 

klasssementspunten. Dat 

was precies de helft van het 

aantal punten van Italië, dat 

tweede werd voor 

Luxemburg met 32 punten, 

Duitsland met 39 punten, 

Oostenrijk met 45 punten en 

Zwitserland met 49 punten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met zo’n uitslag is het natuurlijk logisch dat we ook individueel uitstekend presteerden. De eerste 

twee plaatsen waren voor Meindert de Boer en Eddy van den Hoogen, de enige twee vissers die op 

beide dagen hun sector wonnen. Meindert had een hoger vangstgewicht, hij won dus de wedstrijd. 

Derde werd Jan Grijpstra met 3 punten voor (met hetzelfde puntentotaal maar mindere 

vangstgewichten) Fabrizio Marinezzi en Frans van Berkel. Noel Gulpen eindigde in het 

totaalklassement als 7e. 

 

Al met al een prachtige teamprestatie na ook een hele goede oefenweek. Een resultaat om echt 

trots op te zijn!! 

 

Jan van Schendel  


