
WK VETERANEN     
 
 

 

 

Het Veteranen team aan het WK in Gent is net zoals het team bij het WK Voetbal 

er helaas niet in geslaagd de wereldbeker binnen te halen. 

 
 
 
Deelnemende teams zijn; Italië, 
Duitsland, Engeland, Hongarije, België, 
Frankrijk, Portugal en Nederland. 
 
Bij het WK is de Nederlandse ploeg, 
bestaande uit Henk Ansems, Nico 
Bakkernes, Hennie v.d. Bruggen, René 
Graat, Theo Pelgrim, Marc Raemaker, 
Lud Wever en Peter Zwerts op de 5e 
plaats geëindigd.  

 

 

 

 
Op het podium v.l.n.r. de teams uit Italië, 

België en Engeland. 

 

 

verslag – 11 juli 2010 
Jammer maar helaas, na het heftige onweer van gisternacht is de visserij totaal veranderd en wij 
hebben niet de juiste keuze gemaakt! 
Lokale kennis van het water doet dan wonderen en de Belgen pakten dan ook beide titels! 
Team België dus eerste, gevolgd door Italië, Engeland, Frankrijk en wij dus als 5e! 
De individuele winnaar is lokale held Gustave van Exteren geworden! 
 
Wij bedanken de organisatie voor een prima organisatie, Sportvisserij Nederland voor de 
ondersteuning en Evezet voor de sponsoring! 
Hotel Europa valt ook een woord van dank te eer zij ontvingen ons als echte gasten een puike 
locatie voor een volgende trip naar Gent want dat gaat zeker gebeuren! 

 

verslag – 10 juli 2010 
De ploeg doet het meer dan voortreffelijk, we staan eerste!   
Met sectorwinst voor Hennie van der Bruggen en Henk Ansems een mooie 2e plaats voor Lud 
Wever en een 7e plaats voor Theo staan we met 11 punten bovenaan door ons betere gewicht 
want ook de Belgen hebben 11 punten. 
Op plaats 3 staat Engeland met 14 punten, 4e 
Italie met 16 en 5e Frankrijk met 17. 
 
Morgen hopen we niet op de plaatsnummers 5 
t/m 8 in het A vak te loten want die zijn zoals 
helaas Theo moest ondervinden erg moeilijk, 
had hij de twee bonusvissen die wel even aan 
de haak waren gevangen dan,.......  
Ja, maar dat is vissen natuurlijk! 
 
We staan met Hennie van der Bruggen (2e 
overall) en Henk Ansems (3e plaats) ook 
individueel erg goed. Vlak Lud niet uit want 
ook hij kan (op een 5e plek overall) nog voor 
de titel gaan!        
            V.l.n.r. Lud Wever, Hennie v.d. Bruggen,  

Henk Ansems en  Theo Pelgrim 



 
Het Evezet voer doet prima haar werk allemaal krijgen we meerdere kansen op bonusvissen dus 
we gaan ook morgen met onze ideale mix verder! 
 
Morgen twee wereldtitels aan het water en 1 in Zuid Afrika? 
Wie weet? 

 

verslag – 9 juli 2010 
Vrijdag 9 juli de laatste training gedaan in Box nr. 7 en wederom ging het heel erg goed, met een 
gemiddelde van ruim 4 kilo vis P.P gaan we in vergelijking met de overige teams zelfs heel erg 
goed, de Duitsers noemen ons trainungsmeister! 
In box 4 waar wij gisteren trainden zaten vandaag de Belgen, ook zij vangen goed en staan als 
favoriet te boek gevolgd door de UK en Nederland, maar dat zijn papieren resultaten, morgen gaan 
we van start. De uitslagen van onze collega's bij jeugd en senioren die overal de sterren van de 
hemel vissen motiveren ons! 
 
Zaterdag vist Theo Pelgrim in vak A, Lud Wever in vak B, Henk Ansems in vak C en Hennie van der 
Bruggen in vak D. 
 

 
Verslag training 
De eerste trainingsdagen voor ons, het 
Sportvisserij Nederland Evezet veteranen team, 
zitten erop.  Het is afzien geblazen bij 34 
graden Celsius is vissen geen makkie! 
Hennie van der Bruggen, Lud Wever, Henk 
Ansems, Theo Pelgrim en non fishing Team 
captain Nico Bakkernes vissen komend 
weekend het WK Veteranen. De eerste keer dat 
Nederland daarbij aanwezig is lijkt gelijk een 
hete bedoening te worden, de strijd en de 
temperatuur loopt op naar het kookpunt. 
De Gentse Roeibaan staat erom bekend grote 
vissen te herbergen en dus is onze tactiek 
daarop afgestemd, we zijn ervan overtuigd dat 
we bonusvissen moeten vangen en dat gaat ons 

in de trainingen goed af. 
De Engelse vissers lijken een andere strategie te kiezen, ze vangen veel kleine vis maar het 
ontbreekt ze tot nu toe aan platten, de Belgen daarentegen hebben geleerd van het jeugd WK, 
verschuilen kan niet; je moet er volop tegenaan en dat doen ze dan ook, ook zij vangen met 
regelmaat grote vis! 
 
Het Evezet voer doet het ook hier dus goed op de dikke vissen, we kiezen ervoor om met de 
verhoudingen te variëren om te zien wat dit oplevert, uiteindelijk maken we met het team de 
definitieve keuze voor een samenstelling waarin we geloven. 
 
Bij de bookmakers staan de hierboven genoemde teams hoog genoteerd, na de eerste trainingen 
denkt men Nederland een goede kans toe, alle vier de vissers zijn elke dag weer de eersten die de 
platten weten te verschalken. Hennie gaf aan dat er wellicht snel gevist moest worden ook op de 
platten want de hengels zijn na enige tijd in de brandende zon net gloeispiralen en je brand je 
vingers eraan als je niet uitkijkt. Die Deutsche Mannschaft is vandaag iets eerder opgehouden met 
trainen (een Kater), net als gisteren maar toen waren ze nog vol bravoure over hun kansen in de 
WK voetbal finale tegen Nederland, we herinnerden ze eraan dat er eerst nog even van Spanje 
moest worden gewonnen maar dat was een hapklare brok dachten ze! 
 
We zullen vanaf vandaag dagelijks verslag doen van ons WK en proberen jullie op de hoogte te 
houden van uitslagen en onze scores! 
 


