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We hebben nu (vrijdagavond 27 juli) alle trainingen achter de rug en wat een week is het 

geweest. Vissen hier heeft net zoveel met vissen bij ons te maken als laten we zeggen 

tennis en badminton. Werkelijk alles is anders. Elkaar onderling als team verder helpen 

valt niet mee omdat de situatie bij de U18 volledig anders is als bij de U23. 

 

Bij de U18 zijn de vangsten langzaam aan iets beter geworden. Vooral veel kleine alver 

en voorn, maar ook hier en daar bonusvissen zoals brasems en carassio’s. Deze 

categorie vist onderstrooms van een stuw die hier in de rivier ligt. 

Onze vissers doen heel aardig mee hier en vangen meer dan redelijk hun visje, alleen 

vandaag had men een iets mindere dag.  

 

Bij de U23 ligt de situatie volledig anders en het valt ons niet mee om de juiste tactiek 

voor elkaar te krijgen.  

Eerder in de week was er een echte regendag en dat heeft de fantastische vangsten van 

het begin van de week toch iets aangetast. Dat neemt niet weg dat er nog steeds, zeker 

voor onze begrippen, heel goed wordt gevangen. 

Vooral vimba’s (een soort van nase) met hier en daar een barbeel, kopvoorn, voorn en 

zelfs meerval als bonusvis. 

Het water is hier iets gekleurd de laatste twee dagen, maar nu wordt het warm en zal het 

regenwater heel snel verdwenen zijn. Dat lijkt ideaal voor de vangsten van komend 

weekend. 

 

Morgen moet het allemaal gaan gebeuren. We hebben er met zijn allen een lange week 

heel hard voor gewerkt om hier zo goed mogelijk aan de start te staan. 

Zoals we al eerder schreven is het Internationale niveau van het jeugdvissen enorm 

omhoog gegaan de laatste jaren en medailles liggen dan ook niet bepaald zomaar voor 

het oprapen, zoveel is wel duidelijk.  

 

Zelfs bij de U14, een categorie waarbij we nog niet meedoen, zijn er al enorm goede 

vissertjes te zien. Echt niet te geloven maar ook heel mooi om te zien. Eenieder die zou 

denken dat dit geen echte sport is zou komend weekend dit kampioenschap eens moeten 

zien. De mening zou snel bijgesteld zijn, heel snel zelfs.  

 
Jan van Schendel 

 

 

 

 

 

 


