
 
 

Eerste wedstrijddag WK Dames – Slovenië, Radece Sava 

 
Eerder deze week hoorde ik over behoorlijk stabiel en warm weer tot en met het 

weekend. Ik hoopte dan ook hier voor het eerst eens een normale wedstrijd mee te 

maken, zonder allerlei veranderingen die van invloed zijn op de visserij. 

 

Gisteren hoorde ik voor het eerst meer onheilspellende berichten over kansen op regen 

en onweer, ook tijdens de wedstrijduren. 

Dat alles bleef ons redelijk bespaard uiteindelijk, maar wel was ik om half 3 al wakker 

door een noodweer. Het spoelde werkelijk. 

 

Hier zijn er allerlei riviertjes die de Sava inlopen en ik vreesde het ergste. Gelukkig werd 

er vandaag 24 augustus uiteindelijk gewoon prima gevangen, maar vanmiddag na de 

wedstrijd zag ik al de verandering van de kleur van het water. 

Zoals het water nu is, gaat het zeker nog wel en met een beetje geluk halen we net 

zonder problemen het einde van de wedstrijd morgen. Er is namelijk nog veel meer 

regen op komst blijkbaar en dat kan de visserij aardig bederven. 

 

Hoe verging het ons vandaag? We staan 10e met in totaal 42 punten. Niet goed genoeg 

natuurlijk. Wat helemaal irritant is, de manier waarop we op die punten uitkwamen. Er 

zal geen een teamcaptain blij zijn, denk ik, met een teamuitslag van 1-3-12-12-14 in 

vakken van 18 vissters. 

Geen excuses wat mij betreft, we zijn 

hier blijkbaar niet goed genoeg ten 

opzichte van met name de Midden 

Europese landen, waarover ik het al 

eerder had deze week. Sommige van 

die landen vielen me niet eens mee, 

maar ook dit kampioenschap (en dat 

zien we steeds vaker) wordt 

gedomineerd door landen uit dat 

gedeelte van Europa. 

 

Kroatië staat eerste met 26 punten 

voor Hongarije met 30 en Spanje met 

ook 30 punten. Daarna volgen twee 

landen, waaronder Italië, met 31 

punten. 

Na onze 42 punten van vandaag moet 

er wel een wonder gebeuren als we 

het podium nog willen halen, 

aanmerkelijk stijgen in het 

klassement kan nog zeker. 

 

Laten we zeggen dat het meeste 

goeds kwam van de meest ervaren 

vrouwen in het team. Anja Groot won 

in vak D en Ingeborg Audenaerd viste 

3 punten bij elkaar in vak A. Met 2 

vissers 4 punten is een goed begin. 
Anja Groot met vangst 



Jammer dat er met de 12 punten voor zowel Chantal Mensink als Anouk v.d. Belt en de 

14 punten voor Wanda de Schouwer gewoon teveel punten bijkwamen voor een goed 

teamresultaat. 

 

We zijn overtuigd van onze aanpak die echt niet verkeerd is. Ik zag dat tijdens de aas- 

en voercontrole door de bovenliggende landen echt niet veel anders werd aangeboden. 

Ook de manier van vissen lijkt duidelijk. 

 

Er zit volgens mij een veel betere uitslag in en daar gaan we voor morgen. Mocht dat 

lukken dan is er misschien ook nog Individueel een aardig resultaat te behalen. Mij gaat 

het echter in eerste instantie om de teamprestatie en die was hier niet goed genoeg. 

 

Morgen horen jullie de definitieve uitkomst. 

 

Jan van Schendel 

 


