THE JACKALL’S
GOES NKS
Jochem en Willem hebben na een gedegen voorbereiding de eerste wedstrijd van het NKS rivieren
achter de rug. Het was een zinderend spannende wedstrijd waar toppers strijden om eer en glorie.
De Oude Maas was plaats delict waar alles moest gebeuren.

DRUKTEST…
Nadat we in Nunspeet, at Shimano head office,
de voorbereidingen hadden getroffen moest
het dan toch ook in het echie gaan gebeuren.
Bij ons is meedoen al een feest op zich, maar er
is wel ambitie. Ons doel is in ieder geval elke
wedstrijd de benodigde vissen te vangen, genieten
van de dag, oog voor de natuur en onderling
een gezellige dag beleven. Uiteraard willen we
zo hoog mogelijk eindigen en doel is een top
vijf ranking. De druk wordt door de omgeving
opgevoerd, want tja die Jackall’s moeten het ff
laten zien. Die druk, daar kunnen we gelukkig
goed mee omgaan en eigenlijk gedijen we wel
goed under pressure . Onder druk presteren geeft
een extra dimensie aan het geheel en zorgt bij ons
voor een bepaalde rust.

havengasten. De nacht raast voorbij en klokslag
06.00 AM moeten we eruit, douchen en de
poort open doen voor de deelnemers. Het regent
van die ‘stelen’ en onweer komt precies op tijd!
Iedereen kletsnat en voor de veiligheid duiken we
even onder in het clubhuis. Toplui trouwens van
de jachthaven in Rhoon, want ze hielpen ons zelf
met gratis koffie.

DAY BEFORE…
De dag voor de wedstrijd is het tijd om alle
materialen onder de loep te nemen en omdat
we ook vroeg op moeten besluiten we de nacht
voor de wedstrijd op de jachthaven te slapen. Alle
hengels worden voorzien van nieuwe lijnen en de
voorslagen knopen we samen. Geen ruimte voor
materiaal pech, lijnbreuk of andere errors. Na
een paar uur hebben we alles op orde en zelf het
water in de bunnen zit er al in de bunnen. We
slapen in de daktent op de auto en we beleven
een nacht met onweer vergezeld door feestende
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KICK OFF!
Alle deelnemers zaten zenuwachtig op hun
smartphones buienradar te volgen en gelukkig
konden we iets over half acht van start. Die start
is altijd machtig mooi en met de billetjes samen
genepen raasden we richting de eerste stek.
Tevoren hadden we vijf opties doorgenomen,
maar het tij was toch weer anders dan we hadden
gedacht. Op stek een en twee niks. Snel verkassen
en een drift maken tussen de drie en acht meter.
Jochem was het die de eerste en tweede vis ving.

Zo scherp als een mes en in trance gleden ze
netjes in het net. Bunnen waren al vol, dus ploep

erin! Omdat we gekozen hadden voor de jacht
op grote vissen visten we werpend en relatief
ondiep. Je vangt dan geen aantallen maar vaak
wel de grotere vissen. Willem ving de derde vis
en verspeelde een mooie vlak voor de pauze. De
teller stond op 11.00 op drie mooie maatse vissen
en als bijvangst tweed mooie roofbleien en een
fraaie baars.

BAM BAM… twee beten achter elkaar, waarvan
een 50tiger en wederom een 60tiger. We hadden
nu voldoende vissen…

GOKKEN
Inmiddels was het tij eruit en volgens afspraak
gingen we wederom naar een aantal stekken op
zoek naar die hele dikkerds. Tevergeefs, maar
dat zat er dik in. Binnen een uur visten we vele
stekken af, maar niets dan een paar ondermaatse
vissen was het resultaat. Het gokken op die hele
grote lukte dit keer niet. 15.00… einde wedstrijd.
Meten, traileren en wachten op de uitslag. En die
uitslag was voor ons geweldig. Een tweede plaats

LAST PART…
Na het meten gingen we naar een vooraf
afgesproken stek en het tij was nu goed. Dit zou
maar even duren en uit ervaring wisten we dat
er dan slechts een korte aasperiode zou zijn. We
raasden in een rap tempo richting het einde van
het parcours waar we ook gebruik gingen maken
van de bijhengels. Al na vijf minuten zag heer
Myjer een sneaky beet en in een flits… BAM!
Hij zat eraan, maar ging onder de boot door.
Een spannende dril volgde en ik kon de vis veilig
scheppen. Een mooi 60tiger was het resultaat. Na
een paar driften besloten we naar een andere stek
te gaan. We hadden nog even voordat het tij zou
keren. Tussen de drie en vijf meter maakten we
een drift en pakten een paar ondermaatse. Plots:

en een zilveren plak als resultaat!
Trots, blijdschap en voldoening van het harde
werken vertrokken we richting huis. Na de
wedstrijd hebben we de dagen erna nog nagepraat
en genoten van dit avontuur. En het avontuur is
pas begonnen…
Dank aan iedereen die ons heeft geholpen en
ondersteund. Dank ook voor de vele reacties die
we hebben gehad: heeeel erg fijn is dat.
Willem & Jochem
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