
WK 2010 RIO GUADIANA MERIDA SPANJE 

Oefenweek dag 1 

 

Iedere dag zullen we proberen wat informatie door te 

geven over het aanstaande Wereldkampioenschap. Komend 

weekend is het namelijk alweer zo ver.  

Amper negen maanden na Almere gaat dit kampioenschap 

langs de oevers van de Rio Guadiana plaats vinden. Het 

gaat een wedstrijd worden die in bijna niets te vergelijken 

is met die van bij ons vorig jaar. 

 

Je hoeft hier maar 2 seconden naar dit water te kijken en je 

ziet meteen het verschil met de tegenwoordige situatie bij 

ons. Bij ons lijken de viswateren bijna allemaal op kraanwater, nou hier is dat heel anders. Je kijkt 

hier nergens dieper dan 30 a 40 cm. Het water heeft echt de perfecte kleur om vis te vangen. 

 

De Rio Guadiana is op de meeste plaatsen wel 20 meter diep. Het parkoers zou je wel grillig 

kunnen noemen. Sommige plaatsen zijn niet dieper dan maximaal 2 meter, op andere plaatsen 

haal je zowat 4,50 meter. Ook is de oever, het is nu eenmaal een echte natuurrivier, niet echt in 

een lijn. Overal is echter wel vis te vangen. 

 

Allereerst zijn er overal alvers te vangen. Echt grote alvers die gemiddeld wel de 30 gram halen. 

Daar is best een aardig gewicht mee te vangen. Het is echter afwachten hoe dit in het verloop van 

de oefenweek zich zal ontwikkelen. Normaal gesproken worden alvervangsten tijdens zo’n 

oefenweek met de dag minder maar hier moet ik dat nog zien. Er zijn er zoveel en bovendien zijn 

dit echte “haringen” 

Dan zijn er de dwergmeervallen. Ook die zijn overal te vangen en normaal gesproken zouden er 

daarvan meer en meer op het parkoers moeten verschijnen. Ze zijn niet al te groot, gemiddeld zo’n 

70 tot 80 gram. Om daar een gewicht van bij elkaar te vangen moet je ze echt met de vaste stok 

kunnen vangen en vandaag lukte dat niet. De match-hengel in combinatie met een schuifdobber 

was voor deze vissen veel beter. 

Hier en daar werden er carassio’s gevangen en ook een enkele barbeel en karper. Juist wat dit 

betreft verwacht ik nog een verandering. Vandaag werd voor het eerst in weken op dit parkoers 

gevist en zelfs nu kon je al zien dat deze vissen in de namiddag beter beten dan tijdens de 

morgenuren. Je zou denken dat er wel meer van deze vissen moeten gaan komen in de loop van 

de week. 

 

Hoe deden wij het? 

Zeker voor waar we zaten absoluut niet slecht! We visten 55 minuten lang allemaal op alvers en er 

waren vissers bij die toen toch 2 kilo in hun net hadden. We probeerden daarna om de 

dwergmeervallen te vangen, zowel met de vaste stok als de match-hengel. Ook dat ging zeker niet 

onaardig. Wel werd er aan beide uiteinden van het parkoers veel meer gevangen dan waar wij 

zaten. Ik heb het dan over meer carassio, barbeel en karper. Wij vingen enkele carassio’s, mooie 

vissen van 300 tot 500 gram, maar niet genoeg om daar echt een mooi gewicht mee op te 

bouwen. 

Al met al, want daar gaat het tenslotte toch om, vond ik het een redelijke eerste oefendag waarvan 

we denken heel wat te hebben opgestoken. Of dat klopt zullen we later in de week zien. 

 

Het helpt ons zeker niet dat we morgen in een box komen waar vandaag niet is gevist. Zeker op dit 

water is dat gewoon absoluut niet goed. We hebben er nog over gedacht om de plaatsen aan te 

voeren maar hebben daar toch van af gezien. 

Morgen zullen we nogmaals vooral alvers en dwergmeervallen vangen terwijl ik verwacht dat er op 

sommige stukken al meer grotere vissen komen. Het zij zo, daar komen we later nog wel aan toe 

en volgens mij kunnen wij Nederlandse vissers nog wel wat oefening gebruiken voor het 

alvervissen. 

 

De kop is er in ieder geval af. Een ding moet ik ook zeggen, als je de dramatische organisatie hier 

ziet dan denk ik dat veel deelnemers hier nog wel eens zullen terug denken aan die van het 

afgelopen WK bij ons! Daar kan men hier alleen maar van dromen. 

 

Waar wij hoe dan ook alleen maar van kunnen dromen is een viswater zoals de Rio Guadiana hier. 

Ik heb er de gehele dag aan lopen denken. Dwergmeervallen, alvers, carassio’s en geen uitgezette 

maar echte karpers, en alles in overvloed! Bij iedere visser aan de waterkant gaat gewoon 

regelmatig zijn dobber onder. Prachtig. 


