
                 
 

 

Verslag Officiële training dames 

 

Volgens de voorspellingen konden we voor deze dag bewolking met af en toe een klein zonnetje en 

een enkele regenbui verwachten. Toen we ’s morgens opstonden was het droog en zag het er nog 

niet naar uit dat het zou gaan regenen. Maar wat niet is kan nog komen. 

De dames hoefden zich niet te haasten, aangezien wij als parcours Slovenska Plaza hadden en dit 

voor het hotel ligt en we er te voet naar toe konden gaan. 

Na het ontbijt hebben we de visspullen opgehaald en zijn we richting het strand gelopen naar hun 

visplaats voor deze dag. 

 

1 uur voor de wedstrijd mogen we het vak in om de spullen in orde te gaan maken en ons voor te 

gaan bereiden op de wedstrijd. 

De dames hebben verschillende onderlijnen geprobeerd om te kunnen beoordelen welke 

onderlijnen het beste resultaat kunnen behalen. Wel waren we het er over eens dat de onderlijnen 

waarbij 3 haken boven het lood het beste resultaat opleveren. 

Gedurende de wedstrijd kwam er meer wind en hadden we ook een enkele regenbui, maar dit 

bracht onze vissende ploegen geen problemen. 

 

Wilma had er zin in deze dag en had de visjes waaronder 

girelli’s en zelfs een kleine mullet al vlug gevonden. In totaal 

wist ze 7 stuks in het weegnetje te krijgen wat haar een 3e 

plaats in haar vak opleverde. 

 

Ook Linda had al vroeg in de wedstrijd enkele maatse visjes, 

waarna ze nog geprobeerd heeft op diverse afstanden er 

meerdere uit te draaien. Wat een totaal van 4 visjes ter 

weging opbracht.  

Het resultaat was een  4e plaats in haar vak.              

 

 

Elaine trof het minder met haar plaats, op het stukje waar zij 

stond werd weinig tot geen vis gevangen en de buren hadden 

zelfs helemaal geen vis. Zij wist er nog 3 visjes te vangen 

waaronder 2 girelli’s. Dit leverde uiteindelijk een 7e plaats op 

in haar vak. 

Helaas was het niet voor alle dames mogelijk om de gehele 

wedstrijd zonder problemen uit te vissen. Ilonka was geplaatst 

op een stuk kiezelstrand naast een riviertje waardoor ze aan 

het einde van de wedstrijd meerdere malen haar spullen kapot 

heeft moeten trekken. 

Dat is jammer aangezien we nog 4 wedstrijden moeten vissen 

en het lood wat we bij ons hebben schaars is. Ilonka eindigde 

deze dag met 3 maatse visjes op een 9e plaats in haar vak. 

 

Miranda wist na een half uurtje in de wedstrijd een aantal 

mooie breams te vangen. 

Zij had deze dag van ons team dan ook de zwaarste vis 

van 110 gram. In totaal heeft Miranda 3 maatse visjes en 

hiermee behaalde zij een derde plaats in haar vak. 

 

Deze dag hebben we ook weer veel geleerd, ook van ons 

herenteam die op het parcours Jazz getraind hebben. 

Waarna zij ons van de nodige informatie konden voorzien 

aangezien wij hier nog 2 wedstrijd dagen hebben. 

Bij het schrijven van dit stukje hebben we nog geen 

uitslag. 


