
            
 

 
 

WK veteranen 2011, Florence, Italië 
 

 

Dag 3 en 4 
 
De eerste dagen vissen; we hebben onze trainingssectoren geloot.  

We beginnen in sector 3, gaan dan morgen naar 10 en overmorgen 5, onze officiële laatste 

training op donderdag vissen we in vak 7. 

 

 
 

De eerste trainingsdag, in vak 3, vooraf was ons al verteld dat er minder water staat 

dan in de hoge nummers. We passen onze strategie aan, twee man kort, twee man lang. 

We hebben het voer op scherp en zullen kijken of er onder de kant enige eer te behalen is. 

Er wordt eigenlijk maar weinig gevangen, tenminste als het gaat om maatse vissen. Op het 

gehele parkoers wordt tijdens de eerste 3 uur durende sessie slechts 1 karper gevangen 

van rond de 2,5 kilo, enkele meervalletjes en vooral veel kleine vis (Voorn, Harder en 

Alver). Ook de meerval is behoorlijk aanwezig. De Italianen vissen in ons vak van morgen, 

ze gaan er echt los op de kleine vis. Af en toe vangen de lang vissende mannen een bonus 

vis. In sector 9 vangen de Finnen behoorlijke vissen, zij zijn waarschijnlijk de winnaars van 

vandaag. 

 

De tweede trainingsdag, maar ook een dag waar we met Theo Pelgrim naar het 

ziekenhuis moeten. Wondroos is de conclusie en supersnel werden we geholpen in het 

lokale ziekenhuis. Theo deed vandaag rustig aan maar is klaar voor de strijd, de antibiotica 

en bloedverdunners hoeven geen negatieve invloed te hebben op het vissen.  

 

Het vissen, dit is een andere situatie. We hebben behoorlijk water staan en er is direct 

zoveel vis op onze stekken aanwezig dat de dobber bijna geen kans krijgt om te gaan 

staan. Dat is ook het probleem van vandaag. Hoe hou je aas op de haak voor de grote 

jongens als de kleinere exemplaren telkens het aangeboden aas terroriseren?  



Henk Ansems vangt een kanjer van rond de 5 kilo, de anderen vangen regelmatig 

middelgrote vis. Er is nog veel te leren en dat doen we de komende dagen. Wat we zien is 

dat de Italianen veruit meer vissen vangen dan de overige teams. Kort vangen ze 2,5 tot 3 

kilo kleine visjes, de lange stok vissers 3 tot 5 kilo, maar wat is het verhaal van de 

wedstrijd? 

Wij zijn erg veel wijzer geworden! Engeland is net als wij duidelijk nog zoekende Kort 

worden door hun bonus vissen gevangen en ook met de match zagen we een mooie karper 

geland worden. 

 

We leren elke minuut bij en dat gaan we morgen optimaal benutten, sector 5 was vandaag 

niet best maar we denken dat het vangen van bonusvissen toeneemt en dan zal sector 5 

ook een rol van betekenis gaan spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De paparazzi storten zich op 
 Theo Pelgrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dag 5 
Het is vandaag alweer woensdag, het weer is langzaam aan het veranderen, de felle zon 

wordt getemperd door een wolkendek en dus is het aangenamer dan de vorige dagen. We 

zitten in sector 5 en horen dat de Engelsen de eindstekken bemannen, de Belgen op onze 

stekken vissen en onze buren zijn vandaag de Hongaren en de Slovenen.  

Deze drie sectoren 4 t/m 6 zijn erg rustig. Weinig of eigenlijk zo goed als geen 

bonusvissen, dus dit kan eventueel een kleine vis sector worden. Op sector 11 bij de 

Engelsen is er een “man tegen vis” gevecht bezig. De te dunne en of slappe elastieken 

geven de vissen veel te veel ruimte. Onze mannen dromen er voorlopig nog van om deze 

maat vis te vangen. 

Wel zie je hier direct wie er ervaring heeft en wie niet. Vandaag gaan we s’middags alles 

op scherp zetten. 

 

De officiële trainingsdag 

 
Het is donderdag en dus een dag voor de wedstrijd. Gisteren hebben we niet toppie 

getraind als je puur naar resultaat kijkt. We hebben wel enkele zaken definitief kunnen 

uitsluiten. Er moet behoorlijk wat aas gebracht worden maar wel met beleid! Beleid wil in 

dit geval zeggen dat de tafel de hele wedstrijdduur gedekt moet blijven. Wormen zijn 

favoriet zo lijkt het, maïs kan bonus karpers opleveren maar, zijn we daar wel zo blij mee? 

De regels zeggen dat wanneer er een karper gehaakt is en deze door de lijnen van buren 

heengaat, je gediskwalificeerd wordt. Dat willen we uiteraard niet, dus zijn de elastieken 

en snoeren perfect op elkaar afgesteld! Vandaag is er op het gehele parkoers slechts voor 

twee man zo’n bonus te vangen geweest en dan tellen we de TGV (verklaring redactie: 

hogesnelheidstrein) die Lud haakte niet mee. Deze vis kende maar 1 richting en die was helaas 

voor Lud de tegenovergestelde van wat Lud wilde. 

 



Als coaches verwachten we dat er een grote kans is voor de meesters op het korte snelle 

werk, de Italianen, Portugezen en Fransen hebben dit spelletje perfect door, Ook houden 

we rekening met een konijn dat uit de hoge hoed gaat komen. De BOLO is misschien wel 

het wapen dat verschillen kan maken, tot nu toe laat Italië niet veel zien en dus…………….  

 

We gaan het morgen zien, Lud vist in het ondiepere A vak, Theo gaat naar B, Hennie naar 

C en Henk naar D. Uiteraard zijn er voorkeursplaatsen maar de loting zal duidelijkheid 

brengen. De verwachting (hoop) is rond de 2,5 kilo p.p, dan gaan we denken we redelijk 

tot goed mee met de topteams, waar we ons dan onder zullen scharen. 

 

WE GAAN ERVOOR!! 

 

 
 

 
De wedstrijd, dag 1 

 
Ook nog feest bij het ontbijt, Lud Wever, 72 jaar vandaag en dus wordt dat gepast gevierd. 

 

Eindelijk is het zover, de mannen staan strak als een snaar, zenuwen spelen toch ook bij 

deze ervaren mannen een rol. Terwijl de ploeg de laatste puntjes op de i zet, ga ik naar de 

captainsmeeting om de loting te doen. De eerste dag loten we series en morgen per 

individuele visser om dubbele koppen te vermijden. Grote voorkeur hebben we niet, maar 

koppen lijken ons altijd een voordeel.  

In A zit Lud en daar gaan we kort de strijd aan met de mastodonten van het snelle vissen. 

In B zit Theo, Theo gaat voor de meerval en een dikke als het kan.  

In vak C zit Hennie, hij vist dezelfde stijl als Theo.  

Henk zit in D en daar zouden volgens ieders verwachting de echt grote vissen volop 

gevangen kunnen worden, en toch startten we kort met de 3 en 4 meter whip.  

In D heeft Henk de Italiaan Bazzo naast zich en dat is de graad meter. Bazzo is een 

specialist als het gaat om snel vissen. Dat bleek want na exact 1 uur gaat Henk super. Met 

zo’n 100 vissen lijkt hij het prima te doen, totdat we zien dat Bazzo er al 200 in het net 

heeft. Omdat andere teams eigenlijk niet meekunnen, blijven we kort vissen. De zon 

brandt op onze bollen. Eigenlijk is het parkoers een drama voor veteranen, slechts 2 

trappen van bedenkelijke kwaliteit leiden naar het parcours. De extreem schuine kant is 

een drama en de oevers zijn zeer sponzig, dus voor de slecht ter been zijnde vissers is het 

ondoenlijk en deze mannen zijn al gebroken voor ze goed en wel kunnen beginnen.  



Wij als coaches leggen het af, sjouwen als nooit te voren en dus zijn ook wij van de 

jongere garde kapot! Dan de temperatuur, 35 graden, zon op de bol en dus is drinken 

noodzaak, wij hebben het goed geregeld maar er zijn teams die drogen letterlijk uit! Dat er 

geen grote ongelukken en medische drama’s gebeurd zijn is een wonder, 1 man per 

ambulance afgevoerd maar gelukkig later terug en inzetbaar. 

 

We gaan aan het begin eigenlijk best goed, zoals gezegd Henk met 99 vissen in het eerste 

uur en nergens bonusvissen, Hennie 46 stuks, Lud 92 stuks, ook daar geen bonus, Theo 

17 stuks maar grotere vissen en dus werkt de gekozen strategie. Dan de eerste kromme 

hengel, Hennie begint de dril maar helaas schiet de haak uit de bek van een 4 à 5 kilo vis 

en dit was zijn enige bonus kans. Verderop spot ik met de verrekijker een kromme hengel 

bij Theo, en pats helaas ook hier gelost! Een Belg vangt er 1 van zo’n 5 kilo en verderop 

een teammaat van hem nog 1. Het wordt nu de Lucky lotto, iedereen hangt op afstand op 

een bonus; iedereen behalve Portugal, Frankrijk en Italië! Zij blijven in rap tempo torren 

vangen en gaan op zeker, wie is de rapste? De Belgen lijken gekozen te hebben voor een 

individuele aanpak, want er wordt behoorlijk gegokt, dit pakt goed uit maar hoe gaat dat 

morgen verder?  

Na afloop scoren we best OK, een 6e plaats met slechts 6 punten achter de gedeelde nr. 2, 

de Italianen lijken los, 8 punten voor op de nrs. 2 en 3! Bazzo zet de hoogste aantallen op 

het bord, 570 vissen in 3 uur is best goed voor een 70er! 

De meervallen hebben scherpe stekels en zijn zodoende best lastig, uit het net krijg je ze 

bijna niet en bij het onthaken sijpelt bij menig sportvisser het bloed van de handen. 

 

Wedstrijddag 2 
 
We loten niet erg gelukkig, maar dat kon nog veel slechter. 

Lud heeft de staartplek, D 11. Helaas gisteren geen topstek; vissen 

voor een 4 lijkt het hoogst haalbare. Aantallen werkt hier niet denken 

we en we moeten punten inlopen dus ook wij gaan direct op grote vis. 

2 kansen zijn er voor Lud, en 2 keer vergelijkt Lud de vissen met de 

trein die elke dag bij hem in Boxmeer voorbij raast, geen kans!  

 

 

 

Henk probeert in C weer de aantallen te vangen, maar dit is vandaag 

een stuk lastiger, nog geen 50 het eerste uur en dus overwegen we te 

gaan schakelen naar de lange stok. Bij Henk is er geen aanbeet van een 

dikke vis en dus geen kans, want er worden in het vak wel sporadisch 

dikke karpers en meerval gevangen.  

 

 

 

 

Theo doet weer zijn ding en vangt met regelmaat wat iets 

grotere vis, niks mis mee toch? Ook Theo krijgt 2 keer de kans 

op zo’n grote karper maar helaas, ook die gaan ervandoor als 

een TGV! 

 

 

Hennie zit in het A vak en ziet zijn buurman grotere vissen pakken en 

schakelt al snel van kort naar lang dan vangt ook hij ze. Op afstand zien 

we in het vak de Afrikaan een dikke karper verpelen met de match, en 

later vangt hij er 1. Hennie krijgt er geen beet op.  

En dan in het vak de leider in het klassement na 1 dag met een kromme 

hengel, een 4,5 kilo karper brengt hem de wereldtitel. Hennie schakelt 

ook bij en krijgt er zijn bonus aan. Wederom zegt de vis toedeledoki!  

 

 

 

 



Wat hebben we toch een kansen gehad en helaas gemist! Het podium lag een paar keer 

binnen handbereik, maar zonder bonussen gaan we door de zijdeur en zakken af naar de 

uiteindelijke 8e plaats in het totaal klassement. Jammer maar het geeft ons wel 

duidelijkheid in de kwaliteit van de karpervisserij binnen de groep. Er worden dus direct 

afspraken gemaakt om de karpervijvers bij thuiskomst te benutten, dit beter onder de knie 

te krijgen en niet te varen op de koers van ervaringen uit het verleden! 

 

Met een beetje geluk hadden we dus op het podium kunnen staan. Dit is niet gelukt maar 

ik denk dat we met de ploeg een onuitwisbare positieve indruk hebben achtergelaten bij 

alle landen die onze totale ploeg incl. coaching betitelden als de wereldkampioenen regelen 

en organiseren. Alles was voor elkaar, het team was scherp als het nodig was maar ook 

relaxed als het kon.  

 

De mooie afsluiting kwam toen we als team er stonden om de Dames toe te juichen met 

hun puike prestatie en uiteraard voor Ingeborg Audenaerd die onze nieuwe 

Wereldkampioen is. Om nu nog naar de Senioren te rijden en daar de mannen bij te staan 

was echt te ver voor de Benidorm Basterds, zoals we onszelf vol zelfspot noemden! We 

hopen tijdens de terugreis per auto echter wel positief nieuws te krijgen per telefoon, we 

duimen voor ze! 

 

We bedanken SNL voor de mogelijkheid hier te kunnen meedoen en Evezet voor haar 

sponsoring. In alle opzichten is dit zeer gewaardeerd door de gehele ploeg! 

 

 

 

De vissers:  Henk Ansems, Hennie van der 

Bruggen, Theo Pelgrim en Lud Wever 

 

Coaching, Jan van de Bovenkamp en Peter 

Zwerts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vlnr. boven Lud Wever, Theo Pelgrim en Henk Ansems 
Vlnr. onder Peter Zwerts, Hennie v.d. Bruggen en 
 Jan v.d. Bovenkamp  
 

 

 

 

 

 
                            Verslag: Jan van de Bovenkamp  >> 


