
 

 

 

It’s not over till the fat lady sings ………. 

Een Engels gezegde wat aangeeft dat we dit wereldkampioenschap tot het laatst ons best moeten 
doen! Het SPRO/Sportvisserij Nederland team werd op een “lullige” manier opnieuw derde, want 
met één vis meer in één enkel vak hadden we vandaag zelfs gewonnen.  
 
Een kleine teleurstelling, maar we versloegen vandaag wel de Kroaten en zijn nu in het algemeen 
klassement gestegen naar de tweede plaats achter Spanje, dat ook Engeland nipt achter zich liet. 
Spanje had 31 totaal klassementpunten, Engeland 32 en wij 33! Daarna viel er een gat. Iedereen 
begrijpt dat de spanning dan ook te snijden was op de weging ………..  
 
Toch kunnen we terug kijken op een goede tweede wedstrijd. Kees 
werd tweede individueel deze dag en won natuurlijk zijn sector. Hij 
had bovendien de zwaarste vis van de dag, een harder van bijna 800 
gram. Kristiaan werd nipt verslagen door een Italiaan en werd 
tweede in zijn vak. Broertje Joeri en Pim behaalden beiden een derde 
plaats in hun sector. Genoeg voor een dik verdiende derde plaats. 
Onze beste man van gisteren, Lennard, had een slechte dag en werd 
met een zesde plaats in het vak onze afvallende deelnemer. De beste 
vier van elk team tellen namelijk mee voor het landen klassement. 
 

Kees lacht, de harder iets minder ……   

 
De vangst bestond vandaag voornamelijk uit harders, die in de tweede wedstrijdhelft ten tonele 
verschenen. Voor die tijd was het sprokkelen voor een visje. De harders zaten vandaag wel verder uit 
de kust en dat is volgens ons de reden dat de Kroaten terug vielen.  

 

De harders zaten ver vandaag ………dus ver gooien! 



Eigenlijk verwachten we de komende twee dagen een zelfde beeld. De weersomstandigheden blijven 
namelijk hetzelfde. Warm, geen wind en dus een rustige zee. Het is wel belangrijk om voldoende 
Koreanen (een soort zagertjes) over te houden voor de tweede helft van de wedstrijd. De harders 
azen namelijk alleen op deze aassoort.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Twee harders voor Pim     De buit van Kristiaan 

 
Maar het blijft spannend, want ook wij kunnen wel eens een mindere dag hebben. Op zo’n moment 
slaat de concurrentie genadeloos toe ………… Laten we hopen dat we ook morgen in de derde 
wedstrijd overeind kunnen blijven, want dan zit een podiumplek er zeker in. Pim is voorlopig de 
beste Nederlander op de 8e plaats in het individuele klassement na twee dagen. We verwachten wel 
dat een Spanjaard met het “goud” gaat lopen, net zoals bij de teams. We verkopen onze huid zo duur 
mogelijk, maar eerlijk gezegd zijn wij al heel tevreden als we een zilveren of bronzen plak wegslepen 
uit dit prachtige, zonnige plaatsje Mellilla! 
 
De mensen zijn hier heel relaxed, behulpzaam en aardig. We kunnen dan ook iedereen aanraden er 
een keertje op vakantie te gaan! De hotels zijn goed en voor een biertje betaal je gemiddeld maar 
1,50 Euro op een terras. Jammer dat wij hier nog niet van kunnen genieten tijdens het WK 
……………………. 
 

Volledige uitslagen zijn te zien op de site van de Spaanse bond: www.fepyc.es  

Groeten namens het SPRO/Sportvisserij Nederland team, 

Frank en Henri 

    

 

http://www.fepyc.es/

