WK VETERANEN ZOETWATERVISSEN 2012
Na verschillende meetings, logistieke voorbereidingen, 2 teamleden die in 2 trips de ruim 2.000 km
hebben gereden om te trainen en de toch wel lange reis met ons allen naar Portugal, was het dan
eindelijk zover: de trainingen konden aanvangen.

Het water ligt er prachtig bij, ingeklemd tussen de heuvels, zo'n 60 meter breed, helder en met
een prachtige oever en toegangsweg.
Het heeft echter ook zijn moeilijkheden, zoals een verval van ruim 70 cm op en naar beneden
gedurende de wedstrijd duur waardoor er met 2 grams pennen bij aanvang gevist moet worden en
er geëindigd wordt met 0,4 gram.
Ook de vissen zijn anders, de lokale boga met een bijzondere bekstand, een verscheidenheid aan
grondeltjes met een enkel barbeeltje en forel.

Albert van Lanen

Hennie Ansems

Maandag 6 augustus
Op maandag mag er nog niet op het parcours gevist worden en vissen we een eind verder. Wat
opvalt is de hoeveelheid missers op beten, te wijten aan de bijzondere bekstand van de boga en
onze onervarenheid, maar dat lossen we nog wel op.
De gewichten van de visjes variëren van 3 tot zo'n 250 gram, waarbij de kleinere zeker de
overhand hebben. Een gewicht van rond de 2 kilo is goed en we hadden deze dag gewichten van
ruim een kilo tot iets over de 3 kilo.

Hennie v.d. Bruggen

Lud Wever

Dinsdag, dag 1 van de officiële training.
We loten box 1 en zitten naast de Fransen. Gewichten vandaag variëren van 600 gram tot 1,5 kilo,
waarbij moet worden aangetekend dat de vangsten vandaag zeker overal minder waren en ons
team met opdrachten viste wat zeker niet voordelig voor de gewichten was, maar een trainingsproces van eliminatie van mogelijkheden ondersteunt. Het was een leerzame dag.

Theo Pelgrim

Eddy v.d. Hoogen adviseert Hennie v.d. Bruggen

Op woensdag naar box 6 , met rechts de Italianen en links de Engelsen. Geduchte concurrenten
waardoor we goed kunnen testen waar we staan met de tot zover uitgedachte methodes.

Groet van het team aan allen die ons een warm hart toedragen

Wordt vervolgd……………………
Dirk Ekkelenkamp en Eddy van den Hoogen

