
 

 

 

WK 2010 RIO GUADIANA MERIDA SPANJE 

Oefenweek dag 4 

 

 

 
Merida schijnt een van de warmste plekken in Spanje te 

zijn en dat kan ik me nu goed voorstellen. Bloedheet is 

het hier al de gehele week.  

 
Vandaag visten we in box 15, precies midden in een soort 

van “kom”. Ik verwachtte niet teveel van de vangsten 

hier. Gisteren leek het me hier het slechtste gedeelte van 

het parkoers. 

 
Al met al viel het allemaal lang niet tegen. Na een erg 

stroef begin, waarbij we in het eerste uur vrijwel alleen wat alvers vingen, kwamen er later toch 

nog wat carassio’s en karpers op de voerstekken. 

We eindigden de eerste trainingssessie dan ook nog met redelijke gewichten. Dieter Friederichs 

had met ruim 8 kilo het hoogste vanggewicht. We deden het volgens mij zeker niet slechter dan 

onze buren (de Spanjaarden en de Zwitsers) en dat geeft een goed gevoel. 

 

Vandaag was het overal slechter op het parkoers, althans in de morgen. Dat verbaasde veel van de 

“insiders” en ook ons.  

In de middag is het iedere dag hetzelfde, je kunt dan echt vangen wat je maar wil. Ik kan daar 

maar niet over uit. Ik heb dit al zo vaak gezien in Zuid-Europa en toch verbaas ik me er iedere 

keer weer over. Hoe warmer het wordt hoe beter de vissen azen. 

 

Ik hoorde vanmorgen wat onheilspellende berichten over het weer van de komende dagen. Er 

zouden vooruitzichten zijn op onweer.  

Ik hoop echt dat ons dit bespaard blijft. Als er nu een hoop regenwater in de rivier komt zou dat 

echt rampzalig zijn. Het water zal dan vuil worden en dan wordt het onherroepelijk een 

alverwedstrijd. Dat zou voor ons het slechtst mogelijke scenario zijn dus ik wil er verder gewoon 

niet aan denken. 

 

Juist nu de vissen in de morgenuren minder beten bleek me nog maar eens hoe “tactisch” dit 

kampioenschap gaat worden. Je kunt echt, afhankelijk van waar je terecht komt op het parkoers, 

allerlei visserijen doen die allemaal tot succes kunnen leiden. Het zal erg belangrijk worden om de 

juiste tactische keuzes te maken en die zijn in ieder vak weer anders. Hier is het dan ook 

onmogelijk om 1 goede teamtactiek uit te stippelen. 

 

We gaan eerst morgen de officiële training doen en daarna de ploeg bekend maken. Dat is het 

moeilijkste gedeelte van dit werk. Vooral nu, want ik kan alleen maar zeggen dat de onderlinge 

verschillen tussen onze vissers erg klein zijn. We hebben bovendien met zijn allen een perfecte en 

leerzame week gehad. 

 

Op zich is het goed dat de keuze niet gemakkelijk te maken is, maar het maakt wel het nemen van 

de beslissing nog moeilijker. Hoe dan ook, het zal moeten gebeuren.  

Dit is typisch zo’n kampioenschap waarbij de reserve van de eerste dag wel aan het vissen gaat 

komen tijdens de tweede wedstrijddag, maar alles hangt af van de situatie en onze klassering op 

dat moment. 

 

We gaan het wel zien allemaal. We hebben een goede trainingsweek en nu moet dat worden 

omgezet in een goed resultaat. 

 

Het begint spannend te worden. Prachtig! 

 


