
 

Verslag 1e wedstrijd WK Kust Dames Italië 

 

Na veel training was het nu tijd voor de eerste wedstrijd.  Er werd gevist aan het strand van Marina 

di massa . De wind en de branding vielen weg, dus we hoopten op een goede vangst. 

We starten een half uur later en we mochten pas om 19.30 het strand op en de wedstrijd was van 

20.30 tot 00.30.  

Deze dag verliep ondanks al hun inspanningen niet goed voor ons team.  In vak A wist Heidi 

Leeuwis alleen maar vis onder de maat te vangen. 

In vak B pakte Linda van de Velde met haar eerste worp van 3 meter een vis aan de maat van 16 

cm. Linda deed er echt alles aan maar ondanks wat ondermaatse bijvangst bleef het bij deze ene 

maatse vis.  Ze had hier mee een zesde plaats in haar sector. 

In vak C ving Ilonka Rijnberg haar maatse vis van 16 cm pas het 

laatste half uur. Ze had al verschillende ondermaatse vis 

gevangen wat op zich zelf al een prestatie is met de slechte 

vangsten. Door goed door blijven vissen wist ze toch nog een 

zesde plaats in haar sector te pakken. 

In vak D was het jammer, dat Wilma van Eekeren geen maatse vis 

wist te vangen. Ze waren op millimeters net te kort. Er waren 

maar 5 vissers met vis in haar sector. 

In de E sector was het ook slecht voor Susan Stuijts ze kreeg 4 

uur lang niet een beet .Ook in haar sector waren slechts 5 vissers 

met vis 

 

 

 



In het landenklassement eindigden we de eerste dag op een zwaar teleurstellende 10e plaats. De 

top 3 hadden alle vissers vis. De rest van de teams 2 vissers of slechts 1 visser met vis. 

1e Frankrijk 

2e Italie 

3e Engeland 

Individueel 

1e Cristina  Gutierrez Refoy Spanje 

2e Vilma Dmiciano  Brazilië 

3e Sava Deskovic   Kroatié 

 

Alle dames zijn zeer gemotiveerd om de volgende wedstrijd hoog te eindigen. Ze zijn weer vroeg 

begonnen met extra onderlijnen te maken. 

Ciao, 

Benny Wijnings 


