
 

 

De Finale 

Na een zeer goede eerste dag van de dames was voor ons alles nog mogelijk, zowel qua 

ploeg als individueel voor Ingeborg.  

Loraine nam het stokje van Kaylee over en was erop gebrand om een goede uitslag neer 

te zetten. Kaylee wist de teleurstelling van goed vissen en toch reserve te staan de 

tweede dag prima te verwerken en stond klaar om het team als bankrunner bij te staan. 

De loting viel niet ongunstig, Chantal zat op A4 een stuk beter dan de eerste dag. In 

sector B zat Ingeborg op B2, een plaats met mogelijkheden. Ingeborg had als enige de 

karpers tijdens de trainingen en de eerste wedstrijddag niet kunnen vangen. Ik heb haar 

geprobeerd moed in te spreken door haar te vertellen dat de dag dat ze wel zou vangen 

steeds dichterbij kwam en dat ze misschien vandaag wel aan de beurt zou zijn. 

     
                 Anja                                         Chantal                                 Anouk 

Na een goede voorbereidingstijd zaten zowel de vissers als de bankrunners relatief rustig 

op hun plaatsen, klaar voor de wedstrijd. Na aanvang van de wedstrijd bleek al snel dat 

de vis zich vandaag moeilijk zou laten vangen. Mede doordat alle teams die de vorige 

dag kort op kleine vis hadden gegokt, allemaal hun tactiek hadden omgezet naar de 

onze. Ik was dan ook blij dat we al vrij snel allemaal vis in het netje hadden. De tactiek 

van het eerste half uurtje met wat lichtere lijn en kleinere haak werkte. Daarna viel het 

over het hele parcours snel stil. Hier en daar werd een karper gehaakt, maar er kwamen 

maar weinig binnen. Waarschijnlijk doordat veel teams gedurende de week geen enkele 

grote vis hadden gevangen. Na het eerste uur stonden we gemiddeld op een 5e à 6e 

plaats in het vak. Dit zou voldoende moeten zijn voor het podium.  

De Russische dames verspeelden hun gehaakte karpers waar ze volledig op hadden 

ingezet. De Italiaanse dames waren sterk bezig, te sterk naar later zou blijken. Ook de 

Duitse dames gaven goed partij. De Engelse dames hadden ingezet op lichtere lijnen om 

voldoende kleine vis op de 11,5 meter lijn te kunnen vangen om hun voorsprong te 

kunnen verdedigen. Maar omdat alle teams veel voerden kregen ze te weinig vis op de 

stek en ging hun aanpak niet goed. Ingeborg had een karper gehaakt op het dunnere 

elastiek en had veel moeite om hem binnen te krijgen. Ze was net op tijd, want pa Ed 

stond op het punt om het te begeven. Dit was voor het hele team een opsteker voor 

Ingeborg en natuurlijk het team. Chantal ving geen zware karper maar viste met allerlei 



vissen goed mee in het vak, prima bijgestaan door Kaylee met goede informatie voor 

Chantal en de technische staf. Ook hier weer een prachtig team resultaat (een 5). 

   
          Kaylee                            Coach Willem Raven overziet het parkoers                     Loraine 

Anouk verspeelde helaas haar kans want haar gehaakte karper schoot los. Omdat er met 

de kleine vis geen eer meer te behalen was op de manier zo als wij het hadden 

aangepakt, werd er doorgevist op de tweede kans die helaas niet meer kwam. Bij Anja 

liep het eerste uur heel redelijk, al viel ze net als bijna iedereen in het tweede uur stil. 

Terwijl ik bij haar zat kreeg ze haar eerste kans die kort duurde; de karper zwom haar 

0,24 onderlijn aan gort. Hevig teleurgesteld werd er een nieuw kabeltouw gemonteerd en 

ging ze voor haar tweede kans, die ze helaas ook niet kon verzilveren. 20 seconden voor 

het einde van de wedstrijd kwam de derde kans. Ze heeft alles geprobeerd om hem er 

nog uit te krijgen maar na de breuk van haar hengel waren onze kansen verkeken.  

Loraine zat wat de loting betreft het moeilijkst. Ze deed wat ze moest doen, maar de 

gewenste karper kwam niet en helaas moest ze de op een na laatste plaats delen. 

Ingeborg was helemaal los want ze wist nog een 

kleinere karper te vangen en was op weg naar de 

individuele titel. Na het laatste signaal wist ik dat we 

de titel bij de teams hadden misgelopen, doordat we 

de karpers bij Anouk en Anja niet binnen kregen. Je 

hebt daar gewoon een beetje geluk bij nodig, dat we 

helaas niet hebben gekregen. Ook bij de Russinnen 

ging het op dezelfde manier fout. De Duitse 

vriendinnen ging het een stuk beter af en zij 

eindigden keurig als tweede, achter de superieur 

vissende dames van Italië. Al vissen ze wel op het 

scherpst van de snede tegen het geoorloofde aan. 

Kroatië verraste op de tweede dag en legde beslag op 

de vierde plaats, net achter de altijd goed 

presterende Engelse dames, die vandaag een slechte 

dag hadden. 

 
<< Ingeborg met een meervalletje 

Na de weging wisten we het zeker: dit team had door een goede training en teamgeest 

een individuele wereldkampioene in hun midden. Namens Ingeborg en het team wil ik 

iedereen bedanken die ons hebben geholpen om tot deze prestatie te komen.  

 

Ex coach, 

Willem Raven 


