
 

 

 

Verslag 2e dag Meerlanden Zoetwatervissen Senioren 

Na de toch wat teleurstellende eerste dag moest het op dag 2 gaan gebeuren. Om nog een kans te 

maken voor de eindoverwinning zouden we naar ons idee niet meer dan 10 punten mogen vissen 

op de tweede dag. 

 
Jan Grijpstra en Jack Valkenburg 

Ook op dag twee wisten de Luxemburgers uitstekende nummers te loten en leek het erg moeilijk 

om de achterstand nog in te halen. Tijdens de wedstrijd bleek al snel dat de Italiaanse ploeg alles 

of niets visten; zij hadden alleen aangevoerd voor de grote vis. Voor ons was duidelijk dat dit nooit 

zou werken in alle vakken. We hadden ons de tweede dag meer ingesteld op blieken en al snel 

bleek dit te werken, want ook wij vingen blieken. In de eerste 2 uur van de wedstrijd gingen Frans 

(van Berkel), Stefan (Altena) en Luc (de Werd) goed en visten ze een 1 of een 2 in hun vak. In het 

kop en staart vak ging het minder en stonden Jack (Valkenburg) en Jan (Grijpstra) 3 of 4 in hun 

vak. In het A-vak werd deze dag wel de vis op de kop gevangen, terwijl de dag er voor op de kop 

weinig werd gevangen. De Italiaan op A1 heeft alleen op de matchhengel aangevoerd en gevist. 

Hierdoor kwam de Luxemburger eigenlijk op kop te zitten op A2. Hij viste verder een uitstekende 

wedstrijd en wist zijn vak te winnen. Voor Jack liep het heel anders vissend op A5 met op A6 een 

Oostenrijker. die alleen op karper viste; links van hem kwamen de beten gewoon sneller. Een half 

uur voor het einde ving zowel de Oostenrijker als de Italiaan hun tweede karper. Voor Jack bleef er 

nu maar een optie over, ook hij moest een karper zien te vangen. Helaas lukte het Jack niet om er 

één te vangen en eindigde hij als vijfde. 

In het B-vak ging het beter. Frans viste wederom een sterke wedstrijd. Netjes vissend wist hij het 

langst de beet erin te houden. Toen hij ook nog een karper wist te vangen aan een haakje 18 en 

een licht lijntje, kon het bij Frans niet meer fout en viste hij een uitstekende eerste plaats. 



In vak C was Luc erop gebrand om zich te revancheren voor de zesde 

plaats van dag 1. Hij wist de hele wedstrijd door een mooie kwaliteit vis 

te vangen. Sterk vissend lukte het ook Luc om zijn vak te winnen. Voor 

ons goed om te zien dat hij na een slechte dag de knop om kan zetten 

en gewoon de tweede dag alles weer recht zet. Gewoon erg goed 

gedaan. 

In vak D zat Stefan op de zelfde stek als dag 1 en ging gewoon verder 

waar hij dag 1 mee gestopt was. Hij ving in een rap tempo zijn vis en 

puur op snelheid was er niemand in het vak die bij hem in buurt kwam. 

Er werd in dit vak vandaag geen bonus vis gevangen waardoor het een 

logisch verhaal wordt dat Stefan zijn vak wint. Stefan heeft op beide 

dagen laten zien dat hij een uitstekende visser is. 

              Luc de Werd 

 

In vak E zat Jan op de stek waar Frans de eerste dag zat. In 

tegenstelling met de eerste dag liet de kleine vis het daar afweten. 

Toen de Duitser een karper ving van bijna 5 kilo en de 

Luxemburger en de Italiaan ook nog eens een zware karper vingen, 

leek het gedaan met Jan. Net als bij Jack kon hij alleen de zaak nog 

redden met een echt grote Karper. Jan wist onder toeziend oog van 

Jan van Schendel een kwartier voor het einde een karper te vangen 

van ruim 5 kg. Dit moet voor beide Jannen een zenuwslopend 

moment geweest zijn. Uiteindelijk bleek deze vis ons de 

overwinning op te leveren. (zie foto) 

 

 

De ploeg heeft met als toetje de overwinning, een prachtige visrijke week achter de rug. En 

natuurlijk ging ook nu weer niet alles perfect en liep het niet bij iedereen zoals hij graag had 

gewild, maar we gaan er steeds beter mee om. Ik moet zeggen dat we deze week een hecht team 

aan het werk hebben gezien die terecht beloond zijn met deze eerste plaats  

 

De uitslag 

Land  punten dag 1 gewicht punten dag 2 gewicht totaal plaats 

Nederland 17  20080  9  20230  26 1 

Luxemburg 13  25950  14  16695  27 2 

Zwitserland 17  17600  16  12504  33 3 

Duitsland 19  20730  16  15809  35 4 

Italië  17  18710  27  9418  44 5 

Oostenrijk 22  12230  23  9106  45 6 

 

Jan van Schendel en Willem Raven 


