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e
 Officiële wedstrijd dames WK kust Montenegro 

 

Na de teleurstelling van gisteren gingen de dames vanmorgen weer vol goede moed naar het parcours. 

De heren hadden hier de trainingswedstrijd vervist, dus waren we van de nodige informatie voorzien van wat we 

konden gaan verwachten. 

De A zone kwam op een stuk te staan waar stenen in het water liggen, waardoor het noodzakelijk is om met 

breeklijntjes te vissen, waardoor je de onderlijn met vis wel binnen draait en het lood achter blijft. Bij de mannen 

was echter wel gebleken dat dit het beste vak is. 

 

Dit was ook zo bij de dames het geval. Miranda was de gelukkige om in dit vak te komen staan. Zij wist binnen 

10 min een mooie Sargo binnen te draaien. In totaal wist zij 6 maatse visjes te vangen en eindigde ze op een 5
e
 

plaats in haar vak. 

 

Wilma trof het vandaag echter weer slecht. Zij stond op een plaats waar je echt moeite had om binnen te komen. 

Zij had dan wel geen stenen, maar zat continue vast in een soort 

wier, wat wij in Nederland apenhaar noemen. Heel haar voorraad 

zijlijnen moesten er vandaag aan geloven. Helaas wist ze ook 

vandaag geen maats visje te vangen. 

Linda stond 2 plaatsen 

verder dan Wilma en 

had gelukkig geen last 

van wier en wist dan 

ook in het eerste uur al 

2 maatse visjes te 

noteren. Dit was ook 

het resultaat na 4 uur, 

het lukte haar niet om nog meer te vangen. Jammer want ze startte 

goed. Ze eindigde hiermee op een 6
e
 plaats in haar vak. 

 

 

Ilonka ging ook goed van start. Ze had gelijk de vis gevonden, alleen had ze de pech dat deze niet maats waren. 

Maar na 1 uur vissen en wisselende afstanden te hebben geprobeerd, had ze er toch nog 2, waar ze vandaag ook 

mee eindigde. Ilonka werd vandaag 7
e
 in haar vak. 

 

Elaine stond vandaag op de plaats waar we getraind hadden. Hier was het echt zoeken naar de vis. Ze had 

uiteindelijk 2 maatse visjes en eindigde daarmee op een gedeelde 5
e
 plaats in haar vak. 

 

De dames hebben het beter gedaan als de 1
e
 dag maar we werden toch 7

e
 vandaag,  waardoor we nu in de 

tussenstand 1 plaatsje zijn geklommen.  

 

Tussenstand na 2 wedstrijddagen: 

1. Frankrijk 6 pnt. 

2. Portugal  6 pnt. 

3. Kroatië    6 pnt. 

9. Nederland 17 pnt 

 

Individueel: 

30
e
 Linda vd Velde          62 pnt 

31
e
 Ilonka Rijnberg         63 pnt 

36
e
 Elaine Vredenburg    66 pnt 

40
e
 Miranda Willemse     72 pnt 

54
e
 Wilma van Eekeren  105 pnt 


