Trainingen Wereldkampioenschap kustvissen Italië gestart!
Vanaf aanstaande zondag gaan de wereldkampioenschappen met de officiële opening in
Florence van start. Maar onze teams van het kustvissen en bootvissen zijn al een aantal dagen
in het bloedhete Italië aanwezig om zich voor te bereiden.
Met de junioren zijn we donderdagavond aangekomen en na een nacht goed uitgerust te
hebben, werd vrijdagavond de training opgepakt. We kunnen pas ’s avonds terecht op de
stranden, want met dit warme weer zitten de stranden overdag vol met zwemmers. Bovendien
vissen we de wedstrijden van het wereldkampioenschap zelf ook in de avonduren.
De ploeg bestaat dit jaar uit Adriaan Dronkers, Corné Westerlaken, Jeroen den Engelsman,
Jeromy van Houdt, Niels Janse en coach Henri Karremans. Assistent coach Frank Peene is
vanwege de in september verwachte gezinsuitbreiding achtergebleven in Nederland. Na de
voorbereiding in Nederland zat zijn begeleidende taak voor dit jaar er op.
Maar dan het vissen. Dat viel nog niet mee! De organisatie had
enkele weken voor het WK nog meegedeeld dat we op cm moeten
gaan vissen. Na de trainingen begrepen we waarom ………… Er wordt
nauwelijks maatse vis gevangen. Wat kleine sargo’s, mormora’s en
kleine paling konden we vangen, amper enkele meters van het
strand. Als we zulke visjes, die amper de 12 cm (de minimummaat)
haalden moeten wegen, dan had je amper een uitslag gehad!
Een uitzondering vormde de zeebaars van 52 cm die Niels Janse ving.
Met zo’n vis wordt je waarschijnlijk wel dagwinnaar, mocht je op
gewicht vissen………. Ook die baars ving Niels amper vijftien meter uit
de kant!
<< Niels Janse met de zeebaars van 52 cm

Maar we vingen gelukkig allemaal een redelijk aantal visjes. Hoe onze vangst zich gaat
verhouden tot de buit van de andere landen is nog gissen, al was het opmerkelijk, dat het
team van Zuid-Afrika op één van de vrije trainingen geen enkele vis wist te vangen…………….
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