
 

 

 

 

 

EK Zoetwatervissen Novi Sad Servië - DAG 1 

 

Om een lang verhaal kort te houden, we staan 13
e
 in de tussenstand na 1 dag met 60 

klassementspunten. 

 

Hongarije staat 1
e
 met 22 punten voor Polen met 27 en Frankrijk met 33 punten. Duitsland 

staat 4
e
 met 35 en daarna is het allemaal vlak bij elkaar. 

Een totaal andere uitslag dus als waar het naar uitzag voorlopig, het kan namelijk nog alle 

kanten op. Onze 60 punten zijn er natuurlijk veel teveel voor nog een goede uitslag en dat is 

bijzonder teleurstellend na zo´n goede oefenweek. 

 

De visserij is eigenlijk steeds slechter geworden deze week. Dat is op zich niet echt een 

probleem, ware het niet dat bij die omstandigheden de alvervisserij voor ons weer heel 

belangrijk wordt. Die visjes zijn hier erg klein (4 tot 6 gram gemiddeld) maar we hebben het 

wel over aantallen van 700 tot 800 visjes. Er zijn hier veel vissers aan de kant die dit soort 

visserij prima kennen, ook van landen die je normaal gesproken niet vooraan in de uitslagen 

vindt. Het is een gigantisch probleem aan het worden dat wij niets van bovengenoemde 

visserij kennen want deze speelt tegenwoordig overal mee. 

 

Vandaag werden er wel degelijk ook grotere vissen gevangen dit waren zowel blieken als 

carassio’s. Ongelooflijk hoe verschillend de sectoren waren. Zo goed was de visserij niet maar 

voor de betere alvervissers lag er altijd een fatsoenlijke klassering binnen bereik. 

 

Teleurstellend allemaal, ik kan er niks anders van maken. Morgen gaan we ervoor om de 

klassering nog flink te verbeteren maar medailles zijn wel zowat onbereikbaar nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK Zoetwatervissen Novi Sad Servië - DAG 2 

 

Als je na de 1
e
 dag 13

e
 staat in het tussenklassement is de hoop op medailles natuurlijk weg. 

Wel konden we nog best veel plekken ophalen met een goede teamprestatie op de 2
e
 dag en 

dat was dan ook waarvoor we gingen. 

 

Luc de Werd kwam vandaag in het team in plaats van het slechtste resultaat. Wel een beetje 

zuur voor Jurgen Spierings die het verder de gehele week goed had gedaan maar ook zulke 

dingen horen er nu eenmaal bij.  

Luc deed het lang niet slecht. Hij kwam terecht in het moeilijke D vak en trof op papier niet 

bepaald het beste nummer. Met een 9
e
 plek deed hij het naar behoren. 

 

Op zich deden we het allemaal niet slecht eigenlijk maar ook nu drukte een slecht resultaat 

een zware stempel op de verder best goede uitslagen van vandaag en zo bleef een mooie 

come-back uit. We behaalden vandaag 44 punten. Wel iets beter dan gisteren maar heel veel 

helpen kon ons dat niet en zo eindigden we uiteindelijk als 10
e
.  

 

Tja, wat kan ik verder zeggen? Het resultaat valt me tegen. Dit was een kampioenschap waar 

veel van de goede teams ook naar voor kwamen en dat duidt altijd op een goede visserij. Nou 

dat was het ook. 

 

Dit kampioenschap was echt een mix van verschillende visserijen. De twee belangrijkste 

manieren waren de lange vaste stok waar blieken en carassio gevangen konden worden en 

toch weer de alvervisserij. Daarmee kon je misschien geen sectoren winnen maar wel overal 

“de meubelen redden”. 

 

België won uiteindelijk en dat gebeurde met een wel bizar klein verschil van anderhalve punt 

ten opzichte van Italië dat tweede werd. Daar slechts weer 2 punten achter kwam Hongarije 

dat derde werd. De zure vierde plek was er voor Frankrijk met slechts 1 puntje achterstand op 

de Hongaren. Tja, meer “close” is zowat onmogelijk. 

 

De individuele titel ging naar Hongarije. De naam is me niet precies bekend op dit moment 

maar de man won op beide dagen zijn sector. Tweede werd de Belg Eric Di Venti voor Alain 

Dewimille (Frankrijk) die derde werd. 

 

Al met al een prachtig kampioenschap. Wat is dit toch een visland hier. Geen wonder dat men 

hier zoveel goede vissers heeft. Je hebt hier allerlei viswateren met werkelijk iedere vissoort 

erin die je maar kunt bedenken. 

 

We kwamen hier wat tekort op de toplanden, zo eerlijk moeten we zijn. Toch heb ik ook hier 

weer genoeg positieve dingen gezien om daar ook weer vertrouwen uit te “peuren” richting de 

toekomst. Prima allemaal maar zoals ik al eerder schreef, het gaat uiteindelijk om de uitslag 

en die viel me hier niet mee.  


