WK Italië
Veteranen team NL
Sponsored by Sportvisserij Nederland en Evezet Fishing.
De voorbereiding,
Al ver van te voren zijn we bij elkaar geweest om zo de puntjes op de i te kunnen zetten,
bij elke topcompetitie wedstrijd en andere wedstrijden in het land hebben we elkaar
getroffen en altijd was het thema, het WK. Omdat de afvaardiging niet volwaardig wordt
ondersteund door Sportvisserij Nederland is het kostenplaatje erg hoog voor deze super
gemotiveerde mannen. Een hoofdsponsor werd gevonden in EVEZET FISHING; deze
firma timmert al jaren succesvol aan de weg met een schitterend pakket complete
voeren en aanverwante artikelen. Maar ook een individuele sponsor gaf het team een o
zo belangrijke financiële impuls we zijn de heer R v Dijk dan ook zeer erkentelijk! Blijft
overeind dat deze mannen allemaal hun vakanties deels opofferen omdat het anders
financieel een te grote belasting zou worden, maar, alles gaat aan de kant voor de sport
en de prestaties!
Bij Evezet is een speciaal aangepast voer gemaakt, daar zijn ook alle extra
benodigdheden op maat verpakt. De mannen hebben allemaal hun zinnen gezet op een
topprestatie.
Dag 1
Het vertrek, om 08.00 uur treffen we elkaar in Boxmeer bij Lud Wever, ik heb mijn ogen
uitgekeken. In zijn schuren schallen Duitse schlagers uit de moderne stereo, op de
werkbank ligt geen stofje en Lud is net bezig zijn dobbers af te stoffen??????????????
Jazeker af te stoffen, alles is tip top! Nou weet ik dat het bij Hennie vd Bruggen niet
anders is, daar kom ik al jaren over de vloer en verbaasde me daar de eerste keer net zo.
Beide Brabanders zijn er meer dan klaar voor! Hennie Ansems is samen met Peter Zwerts
gearriveerd, beide Hennie’s hebben hun vrouwen als supporters mee. Hennie ken ik al
jaren en heb zelfs 20 jaar terug nog met hem in 1 team gevist, hij was het die me leerde
matchvissen en tevens de visserij op de Voorn in het Lateraalkanaal en Julianakanaal
heeft uitgelegd. Peter is mijn partner als het om de coaching gaat, Vorig jaar zouden wij
dit ook samen doen maar ik moest toen voor mijn werk met spoed naar de USA. Maar
samen zijn we er meer dan klaar voor! Dan zien we een blauwe gloed, een bomvolle Ford
draait Boxmeer binnen, het zijn Theo Pelgrim en zijn supportende vrouw. Ik ken Theo al
jaren en ben al eens als coach tijdens het WK clubteams met hem in Italië geweest. Zij
hebben proviand ingeslagen voor de komende dagen, zo zijn we compleet en met drie
bomvolle auto’s gaan we op pad, buiten hengelsport materiaal is er voer wat we de
dagen ervoor hebben opgehaald bij Evezet, speciaal voor ons gedraaid en afgestemd op
datgene wat we verwachten aan te treffen. Ook is er ruim aas ingeslagen wat ter plekke
nog aangevuld zal worden.
Vanavond slapen we in Zwitserland net
achter de Gotthard pas, die we net hebben
genomen in plaats van de tunnel, en dan
maken we de rit zaterdag af om kwartier te
maken in onze luxe wijnboerderij.
We zijn benieuwd of het zo mooi is als op
de plaatjes!

Door miscommunicatie zijn in het visblad foute namen van deelnemers vermeld, maar
hieronder ons team;
De Vissers:

Hennie Ansems
Hennie van der Bruggen
Theo Pelgrim
Lud Wever

De coaches:

Jan van de Bovenkamp
Peter Zwerts

Dag 2
Het eerste wat opvalt is dat er een duidelijke verbetering in het weer is waar te nemen,
vanuit Zwitserland om 09.00 uur vertrokken met wat druilerig weer is het nu zo dat de
temperatuur per km oploopt tijdens de rit van nog zo’n 4,5 uur. We gaan onderweg naar
ons super onderkomen een oud kasteel met een soort wijnboerderij in authentieke stijl.
Daar aangekomen ontladen we de
bus en auto’s en gaan op weg naar
de jeugd, zij zitten op zo’n 65 km
van ons af.
De mannen maken een redelijk
ontspannen indruk, ze hebben ook
een mooi zwembad ter beschikking,
maar in het kleine dorp waar ze
zitten is weinig te beleven.

Wij gaan terug naar onze stek en komen
per ongeluk over de brug die ons parkoers
afbakent, uiteraard gaan we even het
parkoers op, midden in Florence is dit een
schitterend decor voor een WK.
We gaan morgen de openingsceremonie
meemaken en dat zal weer een gaaf
moment worden; de Italianen kennende is
dit weer puik voor elkaar en zal er veel
publiek op de been zijn.

