
KONINKLIJKE VISSERSCLUB MOED EN GEDULD MOL

PL-Nr Sec Naam Land gewicht Punten Beker-punten

1 3 A NL 13.110 Gr. 1 1

2 10 B Custers Jef BE 6.540 Gr. 1 2

3 5 A NL 8.780 Gr. 2 3

4 12 B Beenaerts Swa BE 5.770 Gr. 2 4

5 1 A NL 8.250 Gr. 3 5

6 16 B Vanhoof Harry BE 5.000 gr 3 6

7 7 A NL 7.670 Gr. 4 7

8 6 A Keersmaeckers Marc BE 4.250 Gr. 4 8

9 9 B NL 7.100 Gr. 5 9

10 8 A Geenen Marc BE 3.250 Gr. 5 10

11 15 B Bouke Van Der Ploeg NL 6.020 Gr. 6 11

12 2 A Nuyts Jean BE 2.750 Gr. 6 12

13 13 B NL 5.780 Gr. 7 13

14 4 A Vervaeren Frans BE 2.570 Gr. 7 14

15 11 B NL 4.660 Gr. 8 15

16 14 B Lemmens Rik BE 1.940 Gr. 8 16

17

18

5.840 Gr.

AANTAL VISSERS: 16 Vissers

GEMIDDELD GEWICHT:

1 Ste Meeting Nederland - Belgie is een zware les geweest voor de belgen, 
Nederland wint overtuigent ( kennis van water gaf doorslag) met 64 punten en 
totaal gewicht van 61.370 gr. En de Belgen hadden 72 punten met een totaal 

gewicht van 32.070 gr. Beste Belg was Custers Jozef en tweede Beenaerts Swa, 
volgende meeting zijn de eerste afspraken reeds gemaakt zal zeker nog een 

vervolg krijgen en een terug wedstrijd in Belgie zal er zeker komen.

TOTAAL GEWICHT: 93.440 Gr.

Havenkom Huizen

zaterdag 1 december 2012

Vissen van Wedstrijd Nederland - Belgie



Vetrek om 5u30 aan ingang Sun-parks Mol - Rauw, het beloofte een miezerige dag te worden aan de lucht te zien.

Na een rit naar de autostrade naar Arendonk werd de rit van 2u aangevangen en te hopen zonder omleggingen.

Alles verloopt vlotjes en de eerste winterse buien zijn ook present, wel was het toen nog niet erg koud.

Bij een eerste stop en een plas pauze worden de laatste kilometers aangevangen naar ontmoeting plaatst op 

parking in Blaricum waar wij aan kwamen om 7u30 ongeveer, de afspraak was 7u45 wat we zeker haalde.

Na een korte tijd kwamen de eerste Nederlander ook aan, zodat nadat ze allen aangekomen waren de trekking

kon aangevangen worden en we allen naar het viswater konden vertrekken en ons gaan opstellen.

De ontvangst was zeer hartelijk en zeer vriendelijk verlopen, alleen het slechte weer was een mindere ervaring.

Om 9u30 werd aangevangen met de wedstrijd en zou eindigen om 14u30, al snel werd duidelijk dat de Nederlanders

hun water zeer goed kende, zij hadden zeer weinig voer bij sommigen zelfs niets anders dan hennep en

casters wat ze dan ook overvloedig cupte in het begin en wat al snel resulteerde in grotere vissen tegenover

de kleiner voor de belgen die meer last hadden van kleine baarsjes door het voederen volgens mij.

Enzo waren de plaatsnummers verder verdeelt om en om, de eerste vier Belgen en Nederlander werden verdeelt

voor de brug in sector A, de volgende vissers voorbij de brug in sector B, zodat er twee sectoren waren.

Een zeer slechte dag voor het weer dat zeker niet wilde mee werken, wind die ijskoud was en de vele nate sneeuw-

buien maakte dat het nog meer een zware pil ging worden voor de Belgen die dit van in het begin al zagen

aankomen vermits ze bij eerste ontmoeting met deze visplaats al direkt wisten dat het niet makkelijk

zou worden, maar we deden alles wat we konden en probeerde alles nog te doen kantelen.

Sommige Belgen konden zich nog een beetje weren tegen de Nederlanders maar zoals de einduitslag laat zien

kregen we dik op onze kop, enzo werden we maar eens op neus gedrukt wat kennis van water kan doen.

Na alles rustig ingeladen te hebben en dan samen te komen onder de brug die de twee sectoren spitste, een kleine

verwarmer gedronken te hebben werd overgegaan naar de proclamaties die werd vooraf gegaan door

een zeer hartelijk dank aan de sponcers van bekers en prijzen pakket

De eerste drie Nederlander en eerste drie Belgen vielen in de prijzen die ze konden uit kiezen uit prijzenpakket,

ook de mooie wisselbeker werd overhandigd aan de Nederlandse winnaar.

Verder kreeg elke Belg die niet bij de eerste drie waren elk een pak voeder van 2kg van Van Den Eynde, wat zeker

werd gewaardeerd en in ontvangst werd genomen.

Verslag meeting Nederland - Belgie op 1 december 2012 in havenkom Huizen

De Kopplaats op nummer A-1 bezet door NL Nummer 3 was ook NL en tevens de winnaar van de Wedstrijd



Verder werden de eerste afspraken reeds gemaakt voor een volgende ontmoeting en na nog eens iedreen

hartelijk te bedanken en een goede thuis komst te wensen werd de terug rit aangevangen.

Na een uurtje rijden werd er gestopt om aan een wegrestaurant een wat warm te gaan eten zodat we een beetje

terug een warm gevoel kregen na deze koude ervaring, maar zeker een mooie vriendschap rijker.

Zo werd de laatste kilometers aangevangen  en kwam er een einde aan deze Nederland - Belgie wat nog

bezegeld werd met een fikse sneeuwbui toen we dichtbij Belgie kwamen, zodat we rond 19u thuis dicht

bij de vrouw en de warme kachel terug waren.

Dit vraagt zeker voor herhaling en dan wel op één van onze waters zodat de Nederlanders ook eens kunnen

kennis maken met het feit van "kennis van water" hoe zwaar dit kan doorwegen bij een wedstrijd.

Toch goed geamuseerd, had ten slotte rond de 130 stuks gevangen, was lang geleden dat ik dit aantal nogeens vangde.

Verslaggeving door Nuyts Jean, www. visseninbelgie.be
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Nederland Kampioen van 1 ste Wisselbeker


