
                 
 

 

 

 

Officiële training 
 

 

Op maandag is de officiële training vervist voor de mannen op Jazz Beach. Dit parcours verschilt 

per vak nogal van onderwater structuur. In de A en B zone bevinden zich rotspartijen onderwater, 

terwijl in de overige zone’s de bodem bestaat uit zand met wierbedden. 

Dit houdt in dat de tactiek van vissen per vak erg belangrijk is.  

 

In de A zone stond vandaag Bernard Boschma die met negen 

vissen een derde plaats wist te scoren. Hij heeft op de rotsen wel 

twintig lijnen verspeeld, maar vaak kwam de vis nog wel op het 

droge. Breeklijnen was hier het devies.  

 

In de B zone viste Peter Mesie een vijfde plaats met drie vissen. 

Ook Peter kwam vaak vast te zitten maar wist met name met 

sterk, wat dikkere nylon zijn vissen te landen.  

 
<< Peter Mesie tijdens de training 

 

In de C zone viste Hendrik Jan Polhuijs een vierde plaats met 

vier vissen totaal goed voor 195 gram op de weegschaal. Hendrik 

zijn tactiek was strak met zwaar lood,zodat zijn lijnen niet onder 

het grind werden bedolven.  

 

Arjan Rijnberg in vak D scoorde een 10e  plaats met drie vissen. 

Hier was geen sprake van vast zitten en moest de vis vooral aan 

de oppervlakte van het water worden gezocht.  

 

In het laatste vak E stond Jurgen van Rijswijk, die slechts een geep van 20 gram ter weging aan 

kon bieden. Dit resulteerde in een 14e vakklassering.  

 

Een uitslag is momenteel nog niet door de organisatie bekend gemaakt maar het zal ergens in de 

middenmoot van het landenklassement zijn. 

 

Morgen (dinsdag) wordt het programma vanwege de slechte weersverwachting aangepast. De 

stranden worden gewisseld en de mannen zullen gaan vissen op Provenska Plaza waar feitelijk 

donderdag zou worden gevist.  

Het water is inmiddels flink bruin gekleurd vanwege de uitwatering van de overvloedige regenval in 

de zee! Hoe dit gaat aflopen wordt zeker weer bericht. 

 

Vriendelijke groeten vanuit Budva, Montenegro. 

 

Frank van Schilt 

SVN 

 

 

 

 

P.S.  

Net horen wij van coach Frank van Schilt dat de wedstrijd vandaag (dinsdag) is afgelast vanwege 

de storm en verwacht onweer en dat deze wedstrijd wordt vervist op zaterdag 17 oktober a.s. 


