
             

 

Opnieuw succes voor Nederlands juniorenteam 

 
Overzicht Slovenska Plaza met op voorgrond Adriaan 

In de eerste tellende wedstrijd heeft het Spro Sports Professionals / Sportvisserij Nederland 
team een klinkende dubbelslag behaald.  

Niet alleen het team werd met overmacht winnaar, maar Jeromy 
van Houdt werd ook overall winnaar individueel.  

<<  Ook kleine vis telt bij Kees                           

Kees Gillissen won eveneens zijn sector met ruim verschil, terwijl 
Adriaan Dronkers en Jeroen den Engelsman allebei tweede werden 
in hun vak.  

 

 

 

   

         >> Corné met 2 girelli’s 

 

Onze niet-tellende deelnemer was vandaag Corné Westerlaken 
met een vierde plaats in zijn vak. Na de winst in de officiële 

training dus opnieuw succes voor de Nederlandse selectie. 

Het liep in het begin nog niet naar wens, maar gaandeweg de 
wedstrijd sprokkelden we op techniek toch de nodige puntjes 
bij elkaar.  



<< Alleen Jeroen ving al snel een mooie Sargo.  

Een opsteker voor het team, omdat er bewijs geleverd was, dat er ook 
vandaag grotere vis rondzwom.  

 

 

 

 

Nu was het wachten op het vervolg bij de anderen. Kees, Adriaan 

en Corné stonden echter in een vak, waarin je alleen kleine vis kon 
vangen. Zij zorgden met het vangen van kleinere vis voor hun 

goede vakuitslag!  

De opluchting was groot, toen Jeromy een kwartier voor tijd toch 

die Mormora van bijna 400 gr. ving, die hem ook mede tot all-
overwinnaar maakte.  

                                     >> De belangrijke mormora voor Jeromy 

 

De uitslag bij de landen:                                Individueel Nederlanders: 

1. Nederland     1. Jeromy van Houdt 
2. Engeland     3. Kees Gillissen 
3. Kroatië     6. Jeroen den Engelsman 

4. Italië      9. Adriaan Dronkers 
5. Frankrijk     17. Corné Westerlaken 
6. Portugal 
7. Spanje 

8. Montenegro  

Morgen gaan we naar het strand van Bulgarica, waar het erg moeilijk vissen zal worden voor alle 
deelnemers, want het strand ligt onder water vol met rotspartijen. Iedereen verwacht dat er veel 
lood en lijnen verspeeld gaan worden. Hoe gaat dat uitpakken voor ons team ………………………. 

Tot onze grote verrassing hoorden we dat de zogenaamde Hobo loodjes op het laatste CIPS-
congres werden toegestaan. Deze loodjes met drijfvermogen maken het vissen op rotsachtige 
bodem gemakkelijker. In vorige WK’s waren deze loodjes streng verboden …………….  
Hoe gaan we dit oplossen? 

Morgen een update van deze wedstrijd. 

 

Namens het team, 

Frank en Henri 

 


