1e officiële wedstrijd dames WK kust Montenegro
Na de rustdag die we onverwachts hadden gekregen zijn we vandaag toch echt aan de officiële
wedstrijden begonnen. Voor de dames hadden ze het parcours Sutomore gekozen.
Dit ligt 40 km van ons hotel af, waardoor we dus vanmorgen vroeg op moesten staan om op tijd op
het parcours te zijn. Dit waren we ruimschoots, wat ons in de gelegenheid bracht om ons mee
gekregen ontbijt te nuttigen. Nadat we het aas hadden gekregen zijn de dames naar hun plaats
gegaan om zich voor te gaan bereiden op de wedstrijd.
In de loop van de wedstrijd ging het ernaar uit zien dat het een teleurstellende dag voor onze
dames zou gaan worden. De dames hebben echt alles geprobeerd om een vis te vangen. Helaas
mochten 2 van onze ploegleden, te weten Wilma en Miranda, het niet lukken om een maats visje te
vangen waardoor zij op een 51e plaats eindigden.
De andere 3 dames hadden iets meer geluk
maar echter niet voldoende om hoog te
scoren in hun vak.
Ilonka was vandaag de beste Nederlandse
dame met 1 tarbotje. Zij wist hiermee een 6
in haar vak te halen waardoor ze nu op een
30e plaats is geëindigd.
Bij Linda die op deze dag het laatste
nummer had geloot, zat veel leven in het
water wat haar de nodige aanbeten
opleverde. Helaas waren de visjes te klein of
zaten er niet aan. Uiteindelijk wist ze nog 3
maatse visjes te vangen, wat haar
uiteindelijk op een 7e plaats in haar vak
opleverde. Zij eindigde hiermee op een 41e
plaats.
Elaine zat vandaag in haar vak veel vast, waardoor zij met een breeklijntje moest gaan vissen
boven het lood. Het kostte haar dan vandaag ook 20 loodjes Dit is niet erg als je dan ook
voldoende maatse vis mag vangen, maar ook dat mocht niet zo zijn. Ze heeft 2 maatse visjes
gevangen, waarmee ze 9e werd in haar vak, en in het totaal klassement werd ze hiermee 41e.
Bij het landenklassement behaalde Frankrijk de overwinning met 35 pnt, zij worden gevolgd door
Brazilië met 42 pnt en daarna Kroatië met 53 pnt.
Het Nederlandse team eindigde op een 10e plaats.
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Frankrijk 35 pnt
Brazilië
42 pnt
Kroatië
53 pnt
Nederland 155 pnt

