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Na het verslag van enkele dagen geleden wilden we eigenlijk nog aanvullende 
verslagen maken van de trainingen maar vergeef het ons, de tijd daarvoor was 
er gewoon niet.  

 
In ieder geval hebben we enkele hele boeiende trainingsdagen nog gehad 

waarbij we iedere dag eigenlijk 
goed vingen ten opzichte van de 
landen in de ons omringende 

boxen. Dat met uitzondering van 
een dag toen we naast Servië 

lootten die ons een lesje gaven in 
het vissen op harders. Na 
anderhalf uur, waarin we het 

meest vingen van iedereen, was 
het klaar voor ons en beleefden we 

nog enkele vreemde uren. We 
kregen geen beet meer en alle 

Serviërs vingen in die tijd tussen 
de 4 en 8 kilo aan harders. 
 

Het mooie van zo’n soort training is dan weer wel dat je er heel veel van kan 
opsteken. We dachten en denken dat ook gedaan te hebben maar de dag erna 

zaten we op een ander stuk waar het weer voornamelijk om carassio ging en 
blieken. 
 

Uiteindelijk waren er heel veel verschillende vismanieren en ook verschillende 
vissoorten die succes konden brengen en zo moest het wel een heel aparte 

wedstrijd worden. Dat is ook gebleken. 



Het was opvallend hoeveel vis er vandaag is gevangen op vier hengeldelen en 

ook met match-hengels. In het laatste half uur kwamen er dan op sommige 
plekken weer enkele grote vissen op de vaste stoklengte die alles door elkaar 

husselden. 
 
De vangstgewichten waren trouwens echt niet geweldig maar dat is ook eigenlijk 

logisch wanneer je bedenkt dat een vis van 300 gram hier al een bonus is. 
 

De uitslag van de eerste wedstrijddag laat maar weer eens zien hoe 
internationaal het wedstrijdvissen aan het worden is met andere dan de normale 
toplanden die de ranglijst aanvoeren. 

 
De uitslag: 

1 Pesnica Team Slovenië 11 pntn. 
2 Senta Moros Mix Tubertini Serbia 23 pntn.  
3 Perfect-Timar Mix Team Hongarije 27 pntn.  

4 Fish Dream Ukraine 27 pntn.  
5 HSV ‘t Stekelbaarsje Arkel-Van den Eynde Nederland 29 pntn. (Stefan 

Verhoeven 2, Noel Gulpen 4, Ramon Pasmans 5, Ramon Ansing 8 en Sjors Milder 
10 pntn) 

 
Een top 5 klassering dus voor ons 
met zeker medaillekansen. Het is 

echter allemaal erg close en met 
Engeland en Italië niet ver achter 

ons zullen we morgen top moeten 
presteren om dat ook echt voor 
elkaar te krijgen. 

 
Iedere dag is het weer andere 

visserij en dat zal morgen niet 
anders zijn. Op het moment dat 
dit stukje wordt geschreven zijn 

alle teamleden al weer bezig om 
alle materialen in order te maken. 

 
Update: 
 

Vandaag moest het dan allemaal gaan gebeuren. Na de goede eerste 
wedstrijddag waren er medaillekansen hoewel het dan wel goed moest lopen 

allemaal want we moesten wel enkele punten inhalen. 
 
Ik schreef gisteren al dat de visserij iedere dag volledig anders was en ook 

vandaag weer waren de verschillen met gisteren ongekend. Vandaag was het de 
dag van de harders. Natuurlijk werden er ook wel andere vissen gevangen maar 

op het grootste gedeelte van het parkoers waren het de harders die de doorslag 
gaven. 
 

Uiteindelijk is het “net niet” geworden voor ons team. Frustrerend natuurlijk. 
Frustrerend en toch uiteindelijk ook iets om trots op te zijn.  

De vissen werden tijdens dit weekend gevangen met match-hengels en vaste 
stokken (kort en ver). De te vangen vissen waren harders, scardola (een soort 



rietvoorn), carassio, karpertjes en wat blieken, een enkele brasem en zelfs 

kopvoorn en meerval. Bijna uitsluitend dus niet echt vissen die we iedere week 
vangen. Toch hebben we meer dan ons mannetje gestaan hier. 

 
Ik schreef gisteren al dat de visserij veel meer internationaal aan het worden is. 
Dat bleek hier meer dan ooit. De landen die op het podium staan waren hier ook 

echt de beste landen. Wij zaten daar niet ver achter, en dat met een gemiddeld 
erg jong team dat nog flink kan groeien. 

 
De uitslag: (ik schrijf dit alles net na de wedstrijd en ga dus uit van de normaal 
gesproken wel betrouwbare info die ik kreeg want de officiële uitslag heb ik nog 

niet) 
 

1. Servië 
2. Slovenië 
3. Hongarije 51 pntn. 

4. Nederland 55 pntn. 
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