
 
 

WK Karpervissen in Montargil te Portugal part two 
 

 
Slagregens en windstoten teisteren het WK Karper  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donderdagavond 

Nog geen teken van regen te bekennen 

 
 
Het is nog vrijdagochtend 10:00 uur als we de nieuwste tussenstand tijdens de captainsmeeting 
overhandigt krijgen.  Een roerige captainsmeeting waarbij de jury alle zeilen moest bijzetten om 
een ordelijk verloop te handhaven.  
 

 
Zuid-Afrika had via een Commissaris gevraagd of de door 
de Belgen gebruikte ingevroren fotorolletjes methode wel 
geoorloofd was.  (Complete onderlijn voorzien van een 
boilie in een fotorolletje doosje, lusje erbovenuit, hennep en 
wat water erbij en invriezen, doosje eraf lusje in de wartel 
hangel en zwiep op 120 meter ligt je boilie op een 

minuscuul bedje hennep). Een methode die al jarenlang 
gebruikt wordt bij de vooral in Frankrijk populaire Enduro’s . 
De Jury besloot dat dit niet verboden was en dus 

toegestaan.        Jury had het zwaar vanochtend tijdens de      

Captainsmeeting 

  

Direct daarop werd in stemming gebracht of de huidige regels aangepast moesten worden tijdens 
de jaarlijkse FIPS ed congres zodat deze fotorolletjes methode in 2014 niet meer toegepast mocht 
worden. Met 10 stemmen voor behoud van en 9 stemmen tegen het gebruik van deze methode zal 
geen reglementswijziging op dit punt aan het congres worden voorgesteld. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Inmiddels is het gaan regenen, harder gaan regenen, 
kneiterhard gaan regenen. De combinatie van slagregens en 
windstoten doen mij het ergste vrezen voor een aantal tenten 
op de openstukken ! 
 
 

    Schuilen voor slagregens 

 
 
Terug naar de verrichtingen van onze mannen : 
Cor Jamin en John Sterkenburg staan in sector C met hun ondiepe kopstek nummer 1 nog steeds 
op de hatelijke nul. Ook de voerplek met klein aas in de rieten heeft nog geen vis opgebracht. In 
overleg word besloten te gokken op een grotere karper in deze knollentuin. Cor vist al op afstand 
en schakelt over op groter aas van 12 naar 16 rn 20 mm. John blijft met 12 mm net achter de 

rieten vissen. Hun tenten staan gelukkig nog fier overeind. 
   

Toon van den Bruggen en Kevin Sleutjes staan 
ook nog op nul en zijn compleet overgeschakeld 
op de alles of niks modus. Tijdens het overleg in 
de tent van Toon slaat het noodlot toe.  
Toon, Kevin en ondergetekende horen de Grote 

A die in de bus op 20 meter achter het 
kampement op B8 was achtergebleven keihard 
gillen.  Zij was in vliegende vaart naar de van 
de haringen losgerukte tent van Kevin gerend 
en probeert in haar uppie onder het geweld van 
zware slagregens en heftige windstoten zijn tent 

aan de grond te houden. Snel schieten we onze 
heldin te hulp en weten alle spullen van Kevin 
weer aan de grond en min of meer in de tent te 
krijgen.   

Chaos bij Kevin Sleutjes nadat zijn tent ternauwernood 

is gered door oplettendheid van de Grote A 

 
De donderdagochtend begon zo hoopvol bij ons koppel Corné Zwijnenburg en Richard van Leeuwen 
Het duo C & R (Catch & Release) Een eerste karper van 1784 gram had zich vergrepen aan een 12 
mm boilie de Banana Coconut van Gulp. Nu 24 uur later hebben ze zes! karpers erbij gevangen 
maar alle bleven ze onder het minimumgewicht van 1500 gram.  Doordat de vangsten in hun 

sector het hoogst liggen staan zij slechts op een 17e plaats in hun sector. C & R hebben de enkele 
maiskorrel (hierop werden de allerkleinsten gevangen) ingeruild voor de 12 mm boilies in de hoop 
nog enkele vissen boven de vereiste 1,5 kilo te vangen.  
 
In de strijd om de podiumplaatsen gaan wij ons niet mengen. Portugal, Roemenië en Hongarije 
hebben op dit moment de drie hoogste treden in hun bezit. Zij worden op voet gevolgd door 

Servië, België en Italië. 
Wij bungelen onderin maar we houden de moed erin, als het gewicht per gevangen vis wat hoger 
wordt vliegen we omhoog in het klassement.  We hebben tot zaterdagochtend 12:00 de tijd om 
onze geringe achterstand op de boven ons geplaatste concurrenten te passeren.  
 

m.vr.gr. 
de teamcaptain 

 

De verrichtingen van het WK team zijn ook te volgen via de Facebook pagina van 

De KSN. https://www.facebook.com/pages/De-KSN/152140768234240?ref=hl 

 

 

   Franse tent aan de wandel 

https://www.facebook.com/pages/De-KSN/152140768234240?ref=hl

