
 

 

 

Clubwedstrijd Heerenveen 31-3-2018 

Geschreven door Simon Lopulisa 

 

Na de Siberische omstandigheden van twee weken geleden, was de weersvoorspelling voor vandaag 

ideaal. 

Droog, niet al teveel wind en een zonnetje. 

Vandaag ging de reis naar Heerenveen, pal aan de A7. 

12 clubleden van GAUW TEVREDEN hadden de moeite genomen om in alle vroegte af te reizen naar 

Heerenveen. 10 leden vanuit Winneweer, daar waar Michael en ik rechtstreeks vanuit Groningen 

vertrokken. 

Onze penningmeester Coen Levinga had daarom de eer om 

voor ons te loten. 

Terwijl Michael en ik nog onderweg waren, kreeg ik via een 

spraakbericht door dat ik op stek 5 zat en Michael op staart, 

namelijk 12. 

Vol aan de bak dus, zo midden in het parcours dacht ik 

meteen. 

Terwijl m’n klok in de auto 7.29u aangaf, namen we beide de 

afslag Heerenveen West om zo vrijwel direct op het parcours 

af te rijden. 

De zon scheen prachtig over het parcours, en m’n oog viel 

direct op de grote blauwe bus op stek 1. Eerko Slagter van 

team Proeksel stond met een brede grijns me toe te lachen 

terwijl ik vaart minderde en m’n raam liet zakken. 

“ut bin ook altied dezulfden” riep ik hem toe, en hij begon nog harder te lachen. 

Op 2 zat een ander teamlid van Proeksel, Harry Zaagman. 

Al rijdende tuur ik over het water en zie dat er volop leven is. Zou het vandaag dan zo’n dag worden? 

Inmiddels ben ik gearriveerd op stek 5 en zie dat m’n buurman niemand minder dan Martin Ferguson 

is. 

Dit parcours staat bekend om het hoge vaste stok gehalte, maar zo eigenwijs als ik ben had ik die 

bewust thuisgelaten. 

M’n doel voor vandaag was om een voersamenstelling te testen, en de andere toppen in m’n mediums. 

En met het NOK ( Noord Oostelijk Kampioenschap ) over twee week in het vooruitzicht, was dit een 

ideaal moment om eveneens het oog en het gevoel te trainen. 

Vandaag geen John’s Feedermix, maar een samenstelling van EVEZET. 

Na wat afpeilen, ging de lijnclip op 23,5 meter, op zo’n 3/4 van het water. 

 



 

 

 

 

 

 

Ik besluit om schraal te voeren en extreem dun te vissen om zo de vis de tijd te geven om aan de 

voerplek te wennen. Een 10” onderlijn met een haak 18. 

Niet meer als wat dode maden, dode pinkies en casters vormen de basis van mijn voerplek. Het duurt 

niet lang of ik vang m’n eerste vissen. De aanbeten zijn extreem voorzichtig en het wisselen van m’n 

toppen werpt meteen z’n vruchten af, betreft de beetregistratie. 

Gedurende de wedstrijd krijg ik via ZELLO de vangsten op staart 

door. De vaste stok blijkt vandaag de juiste keuze te zijn. 

Michael vangt met regelmaat een vis, met zo nu en dan een 

grote knaap. Een half uur voor het einde voorspeel ik ook nog 

3 bonusvissen, zodat ik zelf na 5 uur vissen blijf steken op 9 

stuks met een gewicht van 4300gr, goed voor een 6 

Een persoonlijke prestatie gezien ik midden in het parcours zat 

en met in het achterhoofd dat ik 3 mooie exemplaren verspeeld 

had. 

Michael vist een 2 met ruim 8400gr en 40+ vissen. 

De winst gaat naar team Proeksel in de vorm van Eerko Slagter. 

Met ruim 12000gr weet hij de wedstrijd te winnen. 

Plek 3 en 5 gaan ook naar team Proeksel in de vorm van Michiel 

Gaasendam met ruim 7500gr en Harry Zaagman met ruim 

4600gr. 

 

Het was vandaag een mooie visserij, met prachtig weer en een superleuk gezelschap. 

Fishingteam Lopulisa maakt zich klaar voor de volgende krachtmeting. 

 

14 April 2018 BEUKERSKANAAL 

NOORD OOSTELIJK KAMPIOENSSCHAP 

 

Tot dan! 

 


