
 

 

 

 

 

 

 
 

Nederland behaalt 3e plaats en Thijs Lupsen wint individueel bij Meerlanden 2013 

in Tulln Rivier, Grosse Tulln. 
 

 
Dinsdag 2 juli 2013 

 
Er was geen tijd voor het opnemen van een baaldag na het eigenlijk toch wel iets teleurstellende 

E.K. in Novi Sad (qua resultaat dan want de week was verder top op alle gebied).  
Op maandagmorgen vertrok ik samen met Luc de Werd naar het Oostenrijkse Tulln waar de 
teamleden voor deze wedstrijd al waren gearriveerd. 
 
De berichten die ik had gehoord waren “onheilspellend” op zijn zachtst gezegd. Weinig vis en in de 
middag helemaal geen beet te krijgen had ik begrepen. 
Laat in de middag bereikten we de plaats van bestemming en de vissers waren nog aan het vissen. 

 
Het riviertje de Grosse Tulln is een zijrivier van de Donau en het parkoers voor deze wedstrijd is 
slechts enkele honderden meters verwijderd van de plaats waar dit riviertje in de Donau uitmondt. 
Het is nergens breder dan 35 meter en op sommige stukken zelfs smaller. De diepte is zo’n 3 
meter en hoe meer opstrooms je gaat hoe smaller en ondieper het wordt. 
 

 
 

 
Gelukkig weten de mensen van de organisatie hier heel goed waarmee ze bezig zijn. De nummers 
staan goed ver uit elkaar en men probeert iedereen zo ver mogelijk richting de Donau een plaats te 
geven. 
 
De visserij valt me tot nu toe niet eens tegen. Er is in ieder geval vis te vangen en die vissen zijn 

werkelijk prachtige riviervissen. Vandaag zaten we ergens waar het midden van het parkoers gaat 

zijn. Iedereen ving in ieder geval wat vissen en de mensen die onderstrooms zaten vingen zelfs 
redelijk goed. Sommige van de vissen zijn echt groot dus dan heb je snel een aardig gewichtje bij 
elkaar. 



 

Ik schreef het al, prachtige vissen zijn het hier. Ik heb al brasem gezien (3 kilo zijn sommige 
vissen zeker), voorn, nase, winde, kopvoorn, giebel, enkele mooie karpers, een zeelt en zelfs 
donaugrondels. Alvers zitten er ook maar die tellen hier niet. 
 
Ik denk niet dat er tijdens de wedstrijd heel veel gevangen gaat worden maar het is wel degelijk 
een mooie visserij. Vaste stok, zowel kort als ver en ook matchhengel en bolo gaan hier allemaal 
mogelijk zijn. Ik verwacht enkele flinke gewichten onderstrooms en hoe meer bovenstrooms je 

komt hoe slechter het zal zijn. 
 
Er zijn in Oostenrijk niet zoveel natuurlijke vismogelijkheden en dit water is eigenlijk het mooiste 
water dat ik in dit land al heb gezien. Laten we hopen dat ik gelijk krijg met mijn gedachte dat er 
voor iedereen toch wel wat vis zal zijn. 
 

 
Woensdag 3 juli 2013 

 
Vandaag had men de boxen uitgezet en de visplaatsen zoals ze tijdens de wedstrijd gaan zijn. Wij 
kwamen terecht in box 6, de meest “opstroomse” box. We dachten daar dat we een beter beeld 
zouden krijgen van de situatie nu alle teams aan het trainen zijn. 
 

Eigenlijk zijn de vangsten heel matig als ik zo over het parkoers keek. Ook bij ons was het allemaal 
niet fantastisch maar voor de omstandigheden deden we het prima. 
Wat opviel was dat de eerste 30 minuten van cruciaal belang gaan zijn. Meteen na het aanvoeren 
wordt er vis gevangen en naarmate de tijd vordert wordt het allemaal steeds moeilijker. 
 
Meteen na het begin vingen we allemaal enkele vissen. Daarna werden de meeste en grootste 
vissen gevangen door Luc de Werd en Ramon Pasmans die op de laatste en voorlaatste plek zaten. 

Wat een fantastische vissen zijn hier te vangen. Het mag dan allemaal geen geweldige visserij zijn, 
de bijzondere vissen maken weer veel zo niet alles goed. 

Vandaag vingen we bijna geen brasems. Wel karpers (tot ruim 5 kilo), giebels en enkele echt hele 
grote nases. Pal aan de overkant was er ook een enkele voorn te vangen en helemaal pal tegen de 
oever vingen we laat op de dag enkele zwartbekgrondels. Die kunnen nog belangrijk zijn om 
ergens “van de nul”te komen. In het midden van het parkoers zou dat zomaar kunnen gebeuren. 

 
Dit is een echte riviervisserij met sterk wisselende stroomsnelheden. Normaal niet echt iets voor 
ons Nederlanders maar hier heb ik er toch echt wel vertrouwen in. We hebben in ieder geval al veel 
geleerd sinds we hier zijn aangekomen. T valt me op dat we de echt grote vissen zonder 
problemen meestal ook geland krijgen. 
 
Morgen komen we ergens in het midden van het parkoers terecht dus ik ben benieuwd hoe we het 

daar gaan doen. Het is dan de laatste training en daarna moet het dan maar gebeuren op vrijdag 
en zaterdag. Van mij mag de wedstrijd beginnen. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Donderdag 4 juli 2013 

 
Vandaag gingen we naar box 3, pal in het midden van het parkoers. Een mooie box om nu eens 
goed te kunnen zien waar we stonden ten opzichte van de tegenstanders. Er zijn hier verschillende 
goede tegenstanders maar met alle respect voor de rest, de Oostenrijkers gaan ons de meeste 
problemen opleveren. Het is op dit water nu eenmaal een groot voordeel om bekend te zijn met de 
visserij en je kunt bovendien heel goed zien dat men helemaal voor deze wedstrijd gaat. 
 

Het werd vandaag een prima dag. Allemaal vingen we aardig vis en ook nu weer zaten daar 
prachtige vissen bij. Dit is toch wel iets anders dan onze voorntjes en bliekjes. Prachtige 
riviervissen die ook nog eens oersterk zijn. Nooit weet je wat je gaat aanslaan bij een aanbeet. De 
visserij is veel meer technisch dan je zou verwachten op dit soort water. 
Dan weer staat het water stil, even later stroomt het weer behoorlijk. Je hebt dan ook behoorlijk 
wat verschillend materiaal nodig. 

Vandaag kwam er nog een extra visserij bij “voor de moeilijke omstandigheden”. Pal tegen de 
oever zijn zwartbekgrondels te vangen terwijl je die verder nergens vangt. We dachten al dat ze 

hier niet zaten. Wel dus. Handig wanneer je ergens iets moet bedenken om “iets” te vangen. 
 
Zo is het hier al met al eigenlijk best een mooie en zeker een goede oefenweek geworden. Wij 
vangen dit soort vissen niet iedere dag en dit zijn dan ook hele mooie leermomenten. Bovendien 
heb ik de indruk dat we hier prima met de omstandigheden omgaan. Ik heb er dan ook vertrouwen 

in dat we hier een goed resultaat kunnen behalen. 
 
De moeilijkste taak van de week is het bepalen van de reserve. Dat is het altijd al maar al 
helemaal deze keer. Iedereen geeft meer dan 100% en iedereen is meer aan elkaar gewaagd dan 
ooit. Je wilt natuurlijk ook zo’n situatie als coach maar tegelijkertijd zijn de keuzes dan nog 
moeilijker. 
 

Het zal belangrijk zijn om een van de lagere nummers te loten morgen. De meer onderstroomse 
nummers zullen moeilijk te verslaan zijn in het meest stroomafwaartse A-vak. In de tussenvakken 

maakt het allemaal niet zoveel uit maar in het opstroomse E-vak is een plaats zo dicht moegelijk 
tegen de kop weer belangrijk. Het is daar niet zo extreem als in A maar toch. 
We zijn er klaar voor nu. 
 

 
Vrijdag 5 juli 2013 
 
De dag begint bijzonder slecht. Bij de loting loten we het meest opstroomse nummer 6 terwijl 
Oostenrijk nummer 1 loot. Hoe is het mogelijk! Alles wat met loten te maken heeft zit absoluut niet 
mee de laatste tijd. 
 

Rolf v.d. Broek is de reserve vandaag en samen met hem ga ik het bankrunnen verzorgen. Hier 
gaat dat wel met twee personen want in totaal gaat het hier maar om 5 vakken van 6 vissers zodat 
je een vrijwel perfect overzicht hebt van de ontwikkelingen tijdens de wedstrijd.  
Ik heb te doen met Patrick Broekhuizen die op het ondankbare nummer A6 moet vissen vandaag. 

Hier zal het gaan om de schade te beperken.  
Zo’n visser weet zoiets natuurlijk ook en dat maakt zo’n wedstrijd vissen dubbel zo moeilijk. 
 

Ik schreef al eerder deze week dat het begin van de wedstrijd bijzonder belangrijk is en dat blijkt 
vandaag. Onmiddellijk na het begin wordt er best veel vis gevangen maar na een uur wordt het 
allemaal veel lastiger en “telt iedere vis dubbel”. 
 
Het valt meteen op dat er vandaag veel meer brasems worden gevangen en juist minder nases. 
Verassend op zijn zachtst gezegd. Dat zoiets na bijna een week dagelijks vissen en voeren nog zo 

plotseling anders is. 
 
Onze start is niet al te best. We vangen wel vissen maar vaak zijn die aan de kleine kant. Na het 
eerste uur is duidelijk dat de situatie niet goed is.  
In het A-vak gebeurt het onvermijdelijke. Patrick vangt wel, en ook zitten daar enkele mooie vissen 
bij, maar kan nooit opboksen tegen de onderstroomse nummers. Uiteindelijk vist hij een 5. Het B-

vak is een heel slecht vak waar amper iets wordt gevangen. Het gaat daar om slechts enkele 

vissen die wij niet echt vangen. Frans van Berkel vist een 6. 
In het C-vak zijn er geen problemen. Thijs Lupse wint ruim zijn vak. Hij vangt een aantal nases en 
bovendien een prachtige brasem van zo’n 4.5 kilo, een prachtige vis.  



In het D-vak vist Ramon Pasmans keurig een 2 en enkele late grote vissen in het E-vak kosten Luc 

de Werd daar een goede klassering. Hij moet met een 5 genoegen nemen. 
 
Met deze uitslagen kun je deze wedstrijd nooit winnen natuurlijk en uiteindelijk staan we zelfs 5e. 
Het goede nieuws is dan weer dat de verassende Duitsers die vandaag winnen voor Oostenrijk 
slechts 4 punten minder hebben behaald dan wij en dat een goede tweede dag nog gemakkelijk 
alles kan doen omslaan. 
 

Hoe dan ook, ik had op een betere uitgangspositie gerekend maar we zullen het moeten 
accepteren zoals het is. Tactisch gaan we voor morgen amper iets veranderen, alleen misschien 
meteen durven te vissen iets meer “blokkend” met zwaardere dobbers. 
 
Er zijn nog altijd volop kansen op succes. 
 

 
Zaterdag 6 juli 2013 

 
Wat een drama! Meteen op het moment dat we de brug over het riviertje oprijden weet ik dat ons 
vandaag een hopeloze dag te wachten staat. Het is hier de laatste dagen prachtig weer en tegen 
de avond houdt dat ook in dat je soms onweer hebt (hoewel we zelf amper een regendruppel 
hebben gezien).Gisteravond zag je ook donkere wolken maar viel het allemaal mee. Een eindje 

verderop (opstrooms) moet dat anders geweest zijn want de rivier ziet er verschrikkelijk uit 
vanmorgen. Het water is het best te vergelijken met koffie (met melk). 
 
Ik ben op zich niet bijgelovig maar heb na het inmiddels nu toch wel behoorlijke arsenaal aan 
“grafnummers” van de laatste tijd besloten om absoluut me niet meer met de loting te benoemen.  
De reserve van vandaag, Frans van Berkel, komt even later terug met alle nummers die we ons 
graag hadden gewenst zowat. Daarover mogen we zeker niet klagen. Ik vraag me echter al meteen 

af of er vandaag wel iets gevangen gaat worden. Het kan bijna niet anders of de vissen moeten 
“ziek” zijn van de grote hoeveelheid leem en zand die in het water zitten. Ik heb inmiddels al vaak 

genoeg gezien dat er bij dit soort omstandigheden amper nog een vis wil azen. 
 
Het wordt een bijzonder frustrerende dag. Je ziet hier en daar grote vissen aan de oppervlakte. Ze 
zijn er dus wel. Ze bijten echter niet en in de gehele wedstrijd worden er maar twee vissen 

gevangen. Zo zonde!!! 
Tja zoiets is mooi wanneer je een goede klassering hebt staan van de 1e wedstrijd, in ons geval is 
het natuurlijk het slechtste scenario want er valt niks in te halen als er niks wordt gevangen. 
 
Uiteindelijk is er een Oostenrijker die een brasem vangt en “onze” Thijs Lupse vangt een baars 
waardoor we na Oostenrijk en Duitsland op de 3e plaats eindigen. 
Thijs Lupse is de enige persoon in de wedstrijd met op beide dagen vis dus hij wint meteen 

individueel de wedstrijd. 
 
Zo is het al met al een prachtige maar uiteindelijk ook 
teleurstellende week geweest. We hadden er zoveel van verwacht en 

hebben er alles aan gedaan een week lang. Tijdens de trainingen 
deden we het duidelijk het best van alle aanwezige teams. Iedereen 
volgde uiteindelijk ook onze aanpak. Hoe zuur is dan uiteindelijk dit 

resultaat. Wedstrijdvissen kan zo mooi zijn maar vaak is het ook 
gewoon een rotsport. 
 
Er was uiteindelijk ook nog positief nieuws. Dit was de laatste 
Meerlanden van de 6 jarige cyclus waarbij ieder deelnemend land 
een keer de wedstrijd organiseert.  

Dit is de meest traditionele en grootste Internationale wedstrijd na 
de Wereld- en Europese kampioenschappen en het was dan ook een 
grote ambitie om behalve de wedstrijd ook de cyclus een keer te 
winnen. Dat is ons nu gelukt. Met een 4e plaats in Luxemburg nu 6 
jaar geleden, daarna een 2e plek in Duitsland, daarna 3 jaar achter 
elkaar de overwinning in achtereenvolgens Nederland, Zwitserland 

en Italie en nu dus de 3e plaats in Oostenrijk wonnen we ruim deze 

cyclus en dat is op zich een prachtig resultaat waar we jaren naar 
hebben toegewerkt. Mooi!   


