
               

 

Rijnberg wint trainingswedstrijd. 

 

In een tumultueus verlopen trainingswedstrijd was het 

Nederlander Arjan Rijnberg die het meest koel bleef. Met 

zeven vissen, totaal goed voor 119 centimeter vis, bleef hij 

iedereen voor in het klassement.  

<< Arjan Rijnberg 

 

Tumultueus………omdat er eigenlijk helemaal niets klopte bij de organisatie. Parcours was 

een halfuur voor aanvang nog niet uitgezet op het strand. Er was totaal niemand te 

bereiken van de organisatie om te horen waar naar toe te gaan. Uiteindelijk verschenen 

er stewards die enig parcours gingen uitzetten, echter zonder plaatsnummers of 

deelnemerskaarten toe te kennen. Deelnemers zelf gingen maar vanaf het begin uittellen 

om zo op de toegewezen plaats uit te komen. Het zal dan ook duidelijk zijn dat er 

sommigen niet op de juiste plaats hebben staan vissen! Ook dat we hierdoor te laat zijn 

gaan vissen is een logisch gevolg. 

Eenmaal begonnen bleek al meteen dat van 

grote vangsten deze avond geen sprake zou zijn. 

De hengeltoppen bleven opvallend rustig. De vis 

die uiteindelijk zich liet verschalken was 

voornamelijk (te) kleine sargo, horsmakreeltjes 

en mormora. Zowel Dennis Ooyendijk als Arjan 

Geelhoed wisten een maats makreeltje te 

vangen. Kees Westdorp en Remi Lindhout 

eindigden de training zonder vangst. 

                Dennis Ooijendijk 

Toen bij terugkomst in het hotel de uitslag moest worden opgemaakt, kwamen de 

volgende tekortkomingen van de organisatie boven water. De beamer waarop de uitslag 

zou worden geprojecteerd was defect. Erger nog was dat het computer programma niet 

juist was geschreven en er zodoende een foutieve uitslag tevoorschijn kwam. Alorra 

zeggen die Italianen dan……  

Vandaag (dinsdag) gaan we op voor de eerst tellende wedstrijd van het WK kustvissen. 

We vissen vanavond van 20.00 tot 24.00 uur aan het strand van Marina di Carrara. We 

gaan maar een schietgebedje doen voor de organisatie! Morgenochtend zullen jullie de 

bevindingen van deze krachtmeting met de andere 15 deelnemende landen vernemen. 

 

Frank van Schilt namens Sportvisserij Nederland 



 

 

 

 


