EK 2010 - CORUCHE
PORTUGAL - RIO SORRAYA

Het team bestaat uit: boven vlnr Stefan Altena, Dieter Friederichs, John Savelkoul en coach Jan van Schendel coach Willem Raven (geheel links) is niet aanwezig
Knielend vlnr coach André Schipper, Luc de Werd, Arjan Klop en Peter Post.

Oefenweek dag 1 - maandag 30 augustus
We zaten vandaag in het laatste vak rechts van de brug, een omgeving waarvan we nog van vorig
jaar wisten (WK Junioren) dat het een goed gedeelte was van het parkoers.
Over goede teams bij ons in de buurt hadden we zeker niet te klagen. Italië zat naast ons en
daarna volgden respectievelijk Engeland en Frankrijk.
Om eerlijk te zijn, wij zaten het best van dit rijtje en we vingen ook de meeste vissen.
Net als vorig jaar tijdens de eerste oefendag werd er ook nu heel slecht gevangen. Als je over het
water keek was dat onmogelijk te begrijpen. Het leefde van de vis. Kleine boga’s zwommen er in
scholen en het “stierf” er ook van de harders. Onbegrijpelijk dan ook dat er niet meer werd
gevangen. In Zuid-Europa gebeurt zoiets echter wel vaker. Het was echt niet te geloven. Ik zag
matchdobbers het water raken en daardoor een hele school harders uiteen zwermen. Hoeveel
harders werden er gevangen? Tijdens de 1e oefensessie op het gehele parkoers misschien 1 of 2.
We hadden al vooraf besloten om vandaag uitsluitend te matchen tijdens de 3 uur durende 1e
oefensessie. Dat gebeurde met vaste montages met amper of helemaal geen lood op de lijn en met
meer dan 1 meter overdiepte. We visten met haakjes 22 en 24. Zelfs 26 hebben we geprobeerd.
Vis hier met grotere haken en je krijgt gewoon geen beet.
Alles onder de dobber is hier fluorocarbon lijn. Dat is veel minder zichtbaar onder water en dat
komt juist hier perfect tot zijn recht; zo hadden we vorig jaar al geleerd.
Zoals gezegd waren de vangsten heel erg magertjes, toch vingen we allemaal een aantal
barbeeltjes en dat kon bijna geen ander team zeggen vandaag. Later deze week zal er met de dag
iets meer vis gevangen worden,maar goed zal het niet zijn deze week. Ik verwacht zeker minder
vis dan tijdens het afgelopen Junioren-WK, met uitzondering van het (apart liggende) E-vak, waar
het vandaag wel een andere wereld leek. Daar werd wel volop vis gevangen.
Morgen moeten we naar een box die vandaag heel erg slecht was. Juist daar ben ik benieuwd hoe
ons vissysteem tot zijn recht zal komen. We gaan het allemaal wel zien. De “kop” is eraf en ik heb
best vertrouwen in deze visserij. Eens kijken of dat gaat blijken terecht te zijn.

Oefenweek dag 2 - dinsdag 31 augustus
Vandaag is het echt taai. Er wordt nog minder gevangen dan op de eerste dag. Bijna niemand
vangt 1 kilo. Ook waar gisteren goed werd gevangen is het nu minder.
Bij ons in de buurt vangt alleen Portugal wat vissen met de match. Er zijn ploegen die zowat
visloos blijven.
Bij dit soort omstandigheden komt een andere vismanier om de hoek kijken waar wij eigenlijk
maar weinig rekening mee gehouden hebben: de vaste stok en dan vissen op kleine vis.
Heel wat teams vissen vandaag hierop en er is zo door de betere vissers 1 kilo te vangen. Wij
halen dat vandaag met de match niet, terwijl toch behalve Portugal niemand beter vangt dan wij.
Geen goede ontwikkeling dan ook voor ons.
In de namiddag wordt er overal wat meer gevangen. Misschien toch een teken dat het iets
verbetert?
We hebben volgens mij wel weer veel geleerd waarbij dat ook verdiend zou zijn. We zijn, net als
gisteren, als allerlaatste weg van de waterkant en zo hoort het ook.
We vissen in de middag met backshots boven de matchdobbers om te proberen (door de zo beter
af te zinken nylon) een zo natuurlijk mogelijke aasaanbieding te maken. Als de dobber hier met de
wind tegen de stroming in waait krijg je echt nooit een aanbeet. Dat is volgens mij ook de
hoofdreden voor de matige vangsten van vandaag.
Ook hebben enkele mensen gevist op harders. Die worden uitsluitend gevangen met de vaste stok.
De tactiek is om harde voerbolletjes zo precies mogelijk te werpen op de voerplaats met niks aan
aas erin. De harders reageren vooral op geluid. Zo is er dan af en toe een harder die zich “vergist”
en het aas neemt. Het zijn echt fantastische vissen om te vangen, zo sterk!! Om ook maar een
kans te maken, moet er dan ook voor onze begrippen dik worden gevist. Wij gebruiken 0,18 mm
hoofdlijn en 0,16 mm onderlijn. Dat gaat nog iets dikker worden want we krijgen nog steeds
lijnbreuk soms en tijdens de wedstrijd mag dat echt niet gaan gebeuren! In de morgen worden er
trouwens amper of geen harders gehaakt. Hele aparte vissen zijn dat. Er zwommen er gisteren
honderden en nog waren ze bijna niet te vangen.
Al met al slaan we tot op heden echt geen slecht figuur. Als het op matchen aankomt vangen we
(behalve dan de Portugezen) meer dan wie anders ook. Ik zag vanmorgen Italianen en Engelsen
achter ons staan. Dat is altijd een goed teken. Vroeger gebeurde dat nooit.
Morgen gaan we naar het tot op heden minst slechte gedeelte van het parkoers. We zitten tussen
Italië en België in. Dat moet een redelijke indicatie geven. Ik ben benieuwd. Vanmiddag werden
hier echt grotere vissen gehaakt dus dat belooft wat.
Het is hier op het moment dat ik dit schrijf bijna 11 uur in de avond en iedereen zit nog steeds te
knopen en te rommelen met het materiaal. De inzet van de jongens is dan ook perfect, dat kan
niet beter.
Voor ons zou de visserij eigenlijk iets moeten verbeteren. Met de vaste stok is misschien 1500
gram voor de beste vissers de max. Onder normale omstandigheden zou dit met de match hier te
verslaan moeten zijn. Vandaag was de visserij echter zo slecht dat ik me daar toch wat zorgen over
maak.
Vooraf hadden we gepland om ons deze week vooral te concentreren op het matchen en de vaste
stok te negeren. Bij het WK junioren van afgelopen jaar was deze tactiek perfect. Nu ben ik daar
toch iets minder zeker van.
We zien wel hoe het zich gaat ontwikkelen. De visserij is eigenlijk slecht gewoon maar ook
bijzonder interessant. Volgens mij is het onmogelijk dat een matig team dit kampioenschap kan
winnen. Portugal en Italië zijn mijn favorieten. Engeland is altijd goed dus hier zal het niet anders
zijn. Die teams zullen we dus moeten verslaan. Dat is een “heel zware dobber”, toch heb ik er
vertrouwen in.

Oefenweek dag 3 box 16 – woensdag 1 september
Vandaag zaten we in de sector die los van de andere sectoren is uitgezet. Eerder in de week werd
daar eigenlijk het best gevangen. Gisteren was dat echter veel minder. De Engelsen zaten gisteren
in onze box van nu en hadden niet al te best gevangen.
We zaten tussen België en Italië in en dachten dus een goede indicatie te kunnen krijgen over hoe
we “er voor stonden”. In de praktijk bleek dat echter tegen te vallen. We vingen minder dan de
Italianen en meer dan de Belgen. Volgens mij niet omdat we beter of slechter waren, het had puur
met de plaatsen te maken.
De Italianen zaten in de eindbox. Daar kon je perfect tegen de overzijde vissen en dat moest hier
ook. Onze plaatsen waren daar heel wat minder geschikt voor en die van de Belgen al helemaal
niet. Vrouwe Fortuna zal ons hier echt moeten helpen dit weekend want eigenlijk is dit een
waardeloze en heel plaatselijke sector.

Niemand ving veel vis maar het waren wel hele mooie grote vissen. Grote barbelen (zowel Arjan
Klop als Luc de Werd ving er een van ruim 1500 gram) en ook enkele karpers werden er gevangen,
vooral in het begin. Kleine vis is hier onbelangrijk. Er staat ook maar 1.20 meter water hier.
Al met al werd er na de eerste 45 minuten gewoon superslecht gevangen. Je zou echt zeggen dat
er heel weinig vis was vandaag. Toch kon dat nooit waar zijn. In de namiddag kon je namelijk
vangen wat je wilde. Vaste stok, match, het maakte allemaal niet uit. Volop kleinere vissen maar
ook enkele hele mooie barbelen, het kon allemaal. Wat is dat toch in Zuid Europa? Altijd weer vang
je op het warmst van de dag de meeste vissen. Blijkbaar gaan ze pas dan goed azen. Echt
onvoorstelbaar en eigenlijk precies andersom als bij onze wateren.
In de andere vakken was het ook heel matig allemaal in de morgenuren. Ik heb mijn ogen eens
goed de kost gegeven en er wordt nu minder kleine en ook minder grotere vis gevangen. Zoals het
nu is wordt het een grammenvisserij met hele kleine onderlinge verschillen.
Ik kan me gewoon niet voorstellen dat een ander dan een echt goed team dit kampioenschap
winnen kan. De organisatie zal perfect moeten kloppen.
Matchvissen op grote afstand, op kortere afstand ook, vaste stokvissen met maden en ook met
verse de vase, alles door elkaar heen en toch gaat het allemaal een rol spelen. Op zich prachtig
maar ook enorm moeilijk om goed op de rit te krijgen.
Ik zou het onze jongens zo graag gunnen om hier met een goed resultaat weg te komen. Iedereen
werkt zich echt “een slag in het rond”! Super gewoon
Vandaag waren we nog later weg van het water dan gisteren. Echt perfect. Tot laat waren we aan
het oefenen om met onze matchdobbers zo strak mogelijk “onder de bomen” aan de overkant te
werpen. Nou dat ging vanavond echt heel wat beter dan vanmorgen. Weer heel veel geleerd dus!
Je ziet gewoon dat wij de routine missen bij deze visserij. Vandaag moest het allemaal wat verder
en dat bij een behoorlijke wind. Schiet dan maar eens de goede bolletjes geplakte maden (met zo
min mogelijk gravel daarbij verwerkt en die meteen bij het wateroppervlak al open breken) goed
op de visplaats. Zoals gezegd, vanavond ging het perfect en als hier onze visser komt dit weekend
dan kan hij hier heus aardig uit de voeten.
Morgen (donderdag) gaan we weer terug naar de andere zijde van de brug waar de andere 4
sectoren zijn uitgezet. We moeten naar een gedeelte waar al goede teams hebben gezeten deze
week en die niet zoveel hebben gevangen hier. Ik ben heel benieuwd hoe we het daar gaan doen.
Het weer is hier niet echt Nederlands. Vandaag was het wat koeler, slechts 33 graden. Eergisteren
was het 43 graden. Hoe bedoel je slopende dagen?

