
            
 

 

 

TRAINING WK VETERANEN ZOETWATERVISSEN 2013 

 
Dinsdag 

We zijn nu 2 dagen aan het trainen op het wedstrijdparcours in Capljina Bosnië Herzegovina. 

De heenreis was lang, ruim 1800 km met gelukkig Sportvisserij Nederland bussen die voorzien zijn 

van airco. De reis bracht ons van Nederland via Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië uiteindelijk 

op de plek van bestemming waar het op zich moeilijk te begrijpen is dat er een viswater te vinden 

valt in deze droge en bijzonder warme heuvel omgeving. 

 

De temperaturen gaan hier tot makkelijk 43 graden en het begint pas af te koelen na 8 uur ‘s-

avonds en geloof me dat is erg warm voor de activiteit van een WK oefenweek met aansluitend de 

uiteindelijke wedstrijd dagen. 

Aasmanagement is hoge school werk onder deze omstandigheden. 

Je vraagt je soms af of de technische commissie van de CIPS hier wel bij stilstaat als ze hun 

wedstrijd locatie keuzes maken voor de maand augustus. 

 

Op maandag de formele inschrijving gedaan, veel drinken ingeslagen (je hebt hier toch wel een 

litertje of 3 per persoon per dag nodig), en daarna in een werkelijk verzengende hitte een eerste 

parcours verkenning gedaan. 

Het water wordt bereikt via een natuurpark en de brug, die dient om aan de vis-zijde te komen, is 

een oude metalen pontonbrug. 
 

<< Wedstrijd parcours >> 

 

Het water is zo'n 25 tot 30 meter breed en vergeven van de waterlelies, waar je op verschillende 

stekken niet eens met een 4 meter lang schepnet overheen komt. De organisatie heeft beloofd om 

op de steknummers banen vrij te maken. We zullen zien. 

 

Er doen 11 landen mee met ploegen van 4 vissers plus 

begeleiding en we trainen in boxen van 40 meter, wat direct 

inhoud dat door de parcours beschikbaarheid er maar 10 meter 

tussenruimte voor de visplaatsen is ook tijdens het WK. 

De eerste training vissen we kort op erg kleine visjes, met de stok 

op maximale toegestane lengte en de Bolognese (Bolo). 

  
                 Joop Jansen met mini >> 
 

Het is al snel duidelijk dat met de Bolo, dicht tegen de overkant, 

gevist de meeste vis oplevert, en de Franse en Italiaanse ploeg 

links van ons laten ons direct zien dat ze dat beter kunnen dan wij 

alsmede ook het nauwkeurig schieten van bolletjes voer met de 

katapult. Goh, hoe zou dat toch komen. 



 

Echter de Slovenen en de Belgen rechts van ons doen het voor zover we kunnen zien minder goed 

dan wij en dat is een eerste lichtpuntje voor onze veteranen die deze week dus gaan leren Bolo 

vissen in een temperatuur van plus 40 graden. Ga er maar aan staan op deze leeftijd! 

 

De vangsten deze dag voor ons zijn klein en bestaan uit mini voornachtige visjes van 1-2 gram, 

zonnebaarsjes tot zo'n 25 gram en een enkel karpertje van ruim een pond. 

Een redelijk goed gewicht, voor het gedeelte waar wij vandaag vissen, is een ruime kilo waar geen 

van ons in de buurt komt, maar morgen is er weer een dag. Wij hebben veel geleerd vandaag en 

de bolo's staan op scherp. Maar jongens wat is het warm, en respect voor alle vissers, ze geven 

nog geen krimp! 

Jan Spierings met vangst          Hennie v.d. Bruggen met vangst 

 

Woensdag 

Bolo time! 

Vandaag allemaal gestart met de Bolo en wat aangepast voer. 

En de training begint vruchten af te werpen ook letterlijk. Al bij de eerste worpen liggen de Bolo 

dobbers in de struiken en is het opgetuigde hengelarsenaal al weer uitgedund. Daarna ging het 

allengs beter en op wat onderlijnen na bleef de schade beperkt. Wat nog belangrijker is er werd 

gevangen! Top gewicht vandaag bij ons was 1,5 kilo gevolgd door 1 kilo, bijna 800 gram en een 

pond. Veel beter dan gisteren en met de Italiaanse ploeg naast ons die vooral in uur 2 beduidend 

minder vingen. We hadden nota bene 2 Italiaanse coaches aan de rand van onze box staan kijken. 

Wie had dat nou ooit kunnen bedenken? 

Goed, dit alles zegt nog niets, maar we pakken met deze visserij waar geen plek hetzelfde is en 

wederom extreme hitte, elk succesje alvast mee. 

Morgen dag 3 en wederom bolomania doorspekt met katapult training. 

Dat wordt beslist weer zweten. 

 

Dirk Ekkelenkamp  

 

 

 

 


