
 

 

Redelijke prestaties Nederlandse teams 

Tijdens de eerste tellende wedstrijd op het wereldkampioenschap kustvissen voor korpsen hebben 
de Nederlandse teams het niet eens zo slecht gedaan. De Zeenaald pakte een vierde plaats achter 
het Portugese Setubal, dat overtuigend won, het Portugese Benfica op twee en nummer drie het 
Spaanse team Cubelles. De Heense Molense Sportvissers bleven niet ver achter en pakten een 
zesde plaats. Als je dan in ogenschouw neemt, dat er 17 teams meedoen, dan zijn de prestaties 
van de Nederlandse teams niet tegengevallen. Het ervaren Belgische Penn team werd zevende.  

De visserij op het strand van Vila Real de Santo Antonio was beter dan gisteren (er waren maar 18 
vissers zonder vis), maar wel moeilijk. Het was kiezen uit bodemvissen op harder of met drijvertjes 
op de zijlijnen makrelen verschalken. Beide vissoorten kon je niet op dezelfde onderlijnen vangen. 
Maakte je snel een goede keuze, dan kon je vooral in het begin van de wedstrijd je nul wegvissen. 
Later in de wedstrijd werd dat steeds moeilijker. En had je eenmaal vis, dan kon je rustiger werken 
aan het vervolg.  

Helaas hadden beide Nederlandse teams een visser met een 
nul. Kees Steijl van de Zeenaald kon niets gevangen krijgen en 
datzelfde gold voor Frank van Schilt van de Heense Molen. 
Voor de Zeenaald pakte Fred van Toledo een tweede 
sectorplaats, Peter Robert een derde, Marco d’ Agnano een 
achtste en Rico ’t Mannetje een negende plaats. 

 

Jan Henning deed het 
opnieuw goed, net als 
in de trainings-
wedstrijd, met een 
tweede sectorplaats, 
Henri Karremans werd 
vierde, Ger Zantboer 
achtste en Jan Geerts 
elfde. 
 

           Rico ’t Mannetje Henri Karremans 

Beste Nederlander individueel was Jan Henning van de Heense Molen.  

De zuidelijke landen hebben vandaag dus de eerste slag binnengehaald. Eigenlijk was dat wel te 
verwachten gezien de soort visserij, maar met nog drie wedstrijden te gaan weet je het maar 
nooit………….. Morgen, woensdag, gaan we naar het strand van Manta Rota, wat vlak bij ons 
appartementencomplex ligt. We kunnen er dus te voet naar toe! Op het strand rijden er overigens 
wel tractoren met karren, want met zeventien deelnemende teams en maar één duinovergang zou 
het pas echt topsport zijn, maar wel in een discipline die niet bij onze sport hoort ………………………  

Op de foto’s vandaag Rico ’t Mannetje met een makreeltje en een harder en Henri Karremans met 
twee harders. De foto’s kunnen we alleen maar maken aan het eind van de wedstrijden door 
controleurs e.d., omdat beide teams geen begeleiding bij zich hebben. Met het uitwisselen van 
digitale camera’s van Henri proberen we toch iedereen een keer in beeld te krijgen. Tot morgen 
met een verslag van de tweede wedstrijd! 

Henri Karremans  


