
                

 

Moeizame start Nederlands Junioren team 

De eerste tellende wedstrijd is voor het Sportvisserij Nederland/Spro Sports Professionals junioren 

team niet goed verlopen.  

Er werd nog minder vis gevangen dan op de trainingswedstrijd en de grotere bonusvissen kwamen 
niet bij ons aan de haken. Ook het rif waar we tegen aan stonden te vissen zorgde voor een 
“kaalslag” in de onderlijnenvoorraad. Maar de schaarse visjes , die wel wilden bijten bevonden zich 

voor een groot gedeelte in of tegen het rif. Je moest wel risico nemen, want anders bleef je 
absoluut zonder vis!  Dat hebben we dus maar gedaan, maar het leverde ons team niet het 

gewenste resultaat op.  

                     

                     Rico ’t Mannetje met 2 visjes                   Arjan van Moort houdt zijn hengel in de gaten 

Maiko en Rico wisten al wel snel hun “nul” weg te vissen, maar het vervolg bleef uit. Alleen Maiko 
pakte  binnen een half uur nog twee vissen bij, maar die brachten maar 1 punt op, omdat ze 
ondermaats waren. Ook Marijn haalde intussen zijn eerste vis op en Rico ving een kleine Murene. 
Toen stokte de vangst bij ons, terwijl bij onze concurrenten hier en daar nog wel een visje 
bovenkwam. Het wachten was voor ons op die zogenaamde  “bonusvis”. Maar die bleef bij al onze 

jongens een eind uit de buurt. Niels wist nog een ondermaatse vis te scoren en Marijn zette nog 

wel een keurige eindsprint in en wist nog knap tweede te worden in zijn vak. Hij was daarmee 
meteen de beste Nederlander. 

De Italianen waren vandaag heer en meester. Zij wonnen vier vakken en werden tweede in het 
vijfde vak. Zij hadden dan wel de kopplaatsen in elk vak en dat betaalde zich vandaag dik uit! De 

Kroaten scoorden ook goed. Zij beheersen het rots- en rifvissen dan ook perfect! De andere teams, 
waaronder ons team, deden voor elkaar niet veel onder. Met nipte verschillen werd het klassement 
opgemaakt. Helaas voor ons pakte dat ook nog vervelend uit, waardoor we genoegen moeten 
nemen met een vijfde plaats op deze eerste wedstrijddag. Maar dan ben je nog niet uitgeschakeld 
voor het podium. Morgen gaan we naar een vlakker strand met geen obstakels en misschien 
kunnen we daar ons voordeel gaan halen! 



De sfeer in het team is goed en we zien het allemaal nog zitten! 

 

De resultaten: 

Teams: 

1e Italië 

2e Kroatië 
3e Spanje 
4e Egypte 
5e Nederland 
6e Frankrijk 
7e Saoedi Arabië 

 

Individueel: 

Marijn   10e 

Rico   16e 

Niels  20e 

Maiko    25e 

Arjan  32e 

 

Tot morgen in een volgend bericht!      

 

De coaches 
Frank Peene en Henri Karremans 

                                                                                                            

 

     

 

 


