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Vandaag dus gezeten in die box waar gisteren niet gevist 

was. Nou dat was te merken in het begin. Het eerste uur 

van ons was ronduit slecht, qua vangsten dan. Technisch 

gezien hebben we alles inmiddels best redelijk op de rit 

voor de alvers. We vissen op 7 tot 9 meter en dan erg 

ondiep met dobbertjes van 4 x 10 tot 4 x 14. Het voer 

voor deze visjes is erg belangrijk en zoals alles hier is ook 

dit totaal anders dan we gewend zijn.  

We gebruiken het gewone Mondial alvervoer met daaraan 

toegevoegd rode tracix kleurstof/wolkvormer. Iedereen 

doet dat trouwens hier. Het gaat erom dat er zolang 

mogelijk een wolkje boven in het water blijft hangen waardoor de alvers aangelokt blijven worden 

zonder ze te verzadigen. 

De alvers beten vandaag al een stuk minder dan gisteren. Ik geloof niet dat iemand van ons er 

meer dan 40 ving in de eerste 55 minuten. Overal was dit beeld duidelijk zichtbaar. Ik ben 

benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Als de alvers blijven bijten zijn ze vooral op de slechtere 

stukken van het parkoers doelwit nummer een. Ik sta er echter niks van te kijken als er steeds 

minder alvers gevangen gaan worden. Dat beeld hebben we inmiddels al zo vaak gezien.  

 

De grotere vissen waren er in het begin nog niet vandaag. Enkele katvissen (dwergmeervallen) en 

carassio’s en dat was het.  

Ik ben rond gaan kijken om het parkoers in mijn hoofd te krijgen (dat doen zowel Andre Schipper 

en ik continu want er zijn grote verschillen) na iets meer dan een uur vissen. Ik kwam terug een 

kwartier voor het einde van de eerste trainingssessie en toen was het een totaal andere wereld.  

In het laatste half uur kwamen de karpers waarvan er door iedereen enkele gevangen werden. Zo 

eindigden we uiteindelijk allemaal met gewichten van tussen de 6 en 8 en een halve kilo. Niet 

slecht maar ook niet top. Op sommige stukken wordt inmiddels al echt aardig goed gevangen. 

Gewichten van 15 tot 20 kilo zijn er al gevangen (in 3 uur dus). 

 

Morgen gaan we naar de eindbox 32, helemaal aan de bovenstroomse kant van het parkoers. 

Vandaag werd daar niet zoveel gevangen maar ook daar zal het waarschijnlijk langzaam aan beter 

worden. Je ziet gewoon dat er iedere dag meer en zeker ook meer grote vissen het parkoers 

opzwemmen.  

In de namiddag is het vissen hier gewoon een plezier. Wij vingen toen allemaal een hoop vis. 

Karpers, carassio’s en ook katvissen in overvloed en dat bij tropische temperaturen. Wat kan 

vissen zo toch mooi zijn! 

 

Het belangrijkst is natuurlijk dat we de visserij hier gaan begrijpen en dat we ons materiaal op en 

top voor elkaar krijgen voordat de wedstrijddagen komen. Nou dat gaat prima volgens mij. Ik kan 

me nog de tijd herinneren dat we vroeger op W.K.’s zowat blij waren als we geen karpers haakten 

omdat we ze toch allemaal verspeelden. Dat gaat nu echt niet meer gebeuren. Laat ze maar 

komen. De meeste gehaakte vissen komen ook echt in het net! 

 

In Zuid Europa is het vissen echt totaal anders dan bij ons. Een “negatieve” aanpak is hier totaal 

geen optie. Hier geen leemaarde of bosgrond maar lokaas met daarin van alles verwerkt. Geknipte 

wormen, muggenlarven, maden (dood en levend) en mais, we gebruiken het allemaal. 

Dunne lijntjes? Echt niet! Als er wat vissen zijn gearriveerd is het zaak om de vissen die je haakt 

ook binnen te krijgen. Bovenlijnen van 0,16 mm zijn wel de dunste die we gebruiken en 0,20 mm 

is bijna standaard. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de onderlijnen. Er wordt door onze jongens 

heel wat af “geknoopt” en alles wordt alleen maar steeds dikker. 

 

We trainen goed, daarvan ben ik overtuigd. Nu is het zaak om dit om te zetten in een mooi 

resultaat. Dit is een W.K. waar de meeste toplanden zichzelf zullen bewijzen. Het is bijzonder 

interessant om eens te zien hoe wij ons in dit geweld zullen houden. Topfavoriet zijn we zeker niet, 

toch geloof ik zeker in een goed resultaat. We zullen zien of mijn vertrouwen hierin gegrond is. 

Eerst nog enkele mooie trainingsdagen! Tot morgen. 


