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Dit was de laatste internationale ontmoeting van het 

seizoen. Er werd gevist aan het Zuiderbuitenspaarne in 

Haarlem, een water waarvan best veel werd verwacht. Nog 

maar enkele weken voor deze wedstrijd werd hier enorm 

veel voorn gevangen en alle ingrediënten leken dan ook 

aanwezig voor een schitterend wedstrijd-visweekend. 

 

Zoals zo vaak in onze sport, bleek de realiteit toch iets 

anders. In de dagen voorafgaande aan de wedstrijd bleek 

tijdens het oefenen dat de visserij veel moeilijker zou zijn 

dan verwacht. Wat opviel was dat de vangsten minimaal 3 

uur slecht waren waarna de voorns ineens het 4e uur 

massaal op de voerstek kwamen. Tijdens het weekend zat 

het weer niet echt mee en dat is ook bepaald niet 

bevorderlijk bij een technische en precieze visserij. 

 

 

 

 

Qua vangsten werd het dan ook geen topwedstrijd. Op de 

zaterdag was het hoogste vangstgewicht 1.920 gram (Dieter 

Friederichs) in 4 uur vissen! Wat baarzen, enkele voorns en een 

zeldzame brasem werden er gevangen en ook na langere tijd 

lieten de vissen zich niet zien. 

De tussenstand was opvallend te noemen. Na de eerste dag 

leidde Nederland met 18½ punt voor de Belgen met 21½ punt. 

Opvallend omdat een voorsprong tegen de Belgen in welke 

wedstrijd dan ook erg zelden voorkomt. Wel was het een hele 

kleine voorsprong. Drie punten in een wedstrijd waarin wordt 

gevist in 4 blokken van 4 vissers is echt zo verdwenen. In 1 blok 

kun je al 4 punten verliezen. 

 

We hadden beslist om de tweede wedstrijd op zondag maar 3 

uur te vissen. Toch waren de vangsten nu, hoewel zeker niet 

goed, aanmerkelijk beter. Gemiddeld werd ongeveer het dubbele 

gevangen van de dag ervoor. 

Het eerste uur was erg belangrijk. Toen werd er redelijk 

gevangen waarna het allemaal weer minder werd. Het hoogste 

vangstgewicht was vandaag 3.100 gram (Dirk Ekkelenkamp) en 

nu waren er in ieder geval wat meer gewichten van boven de 2 kilo. 

 

Het was al met al wel een spannende wedstrijd die tot op het allerlaatste moment 

heel erg “close” was. Alles eindigde uiteindelijk in een gelijk spel, 20 punten voor 

beide teams. 

Dit hield al met al in dat de Belgen de opgelopen achterstand niet meer konden goed 

maken. De eindstand bleef zoals hij was. Nederland won met 38½ punt voor België 

met 41½ punt. 

Individueel was de eindoverwinning voor Jo Adriolo, de enige visser die op beide 

dagen zijn vak won. Tweede werd Andy Berteyn met 3 punten voor Bruno Lowie met 

3½ punt. 

 

Ondanks de relatief slechte visserij was dit toch weer een erg leerzaam weekend met een absoluut 

top team als tegenstander. Alleen al daarom is deze jaarlijkse interland gewoon erg belangrijk. 

Op het eindresultaat mogen we trots zijn. België verliest zelden welke interland dan ook! Twee jaar 

geleden werden we in eigen huis eigenlijk door hen “afgedroogd”. Vorig jaar verloren we ook, maar 

toen wel eervol. Nu was het een spannende wedstrijd en waren we vooral hier en daar net iets 

gelukkiger met de enkele bonusvissen die gevangen werden. 
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