
 

 

 

Nederlands team nog steeds op koers! 

Woensdag brak vroeg in de morgen een hevig noodweer los in Budva. Hevige regen en onweer 
teisterden het kleine kustplaatsje. En wij moesten gaan vissen! De organisatie besloot de visstranden te 
wisselen om de wedstrijden te laten doorgaan.  

Onze nieuwe bestemming werd Jaz-beach…… 

 
Jeroen ontvangt tips 

Zolang mogelijk bleven we in de bus om onze spullen en het aas te beschermen. Maar het slechte weer 
bleek gelukkig van korte duur. We waren amper gestart toen de zon er al weer door brak. Voor het 
SPRO Sports Professionals / Sportvisserij Nederland team letterlijk en figuurlijk, want we startten erg 

sterk.  

Jeromy had binnen twee draaien al vier maatse vissen! Ook de andere teamleden, Adriaan, Jeroen en 
Corné zorgden met het vangen van een mooie vis voor een goede uitgangspositie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kees stond achter een aantal boeien en kon 
moeilijk vissen. 
  
Voor hem werd het sprokkelen …………  

  
        Kees haalt uit voor een verre worp >> 
 

Dit ging hem heel goed af en aan het eind van 
de wedstrijd had hij genoeg vis voor een 
eerste plaats in zijn sector.  

De vangsten vielen tijdens de wedstrijd verder 
terug, maar wij hadden die mooie vissen uit 
het eerste uur nog. Alleen Engeland kwam 

heel sterk terug. 
 

 



                                                                         

Jeromy ging intussen ook door 

met het vangen van maatse vis 
en ook zijn eerste sectorplaats 

kwam niet in gevaar. 
 

Corné, Adriaan en Jeroen vingen 
nog een paar belangrijke 

kleinere maatse vissen, 
waarmee ze hele dure punten 
scoorden.  
 

De vangst bestond voornamelijk 

uit mormora’s en sargo’s.  

 

 

 

Corné werd tweede, Jeroen derde en Adriaan pakte de winst overtuigend in het laatste vak! Genoeg 
voor opnieuw de dagwinst!  
 
Drie keer gevist en ……….drie keer 
gewonnen (inclusief trainingswedstrijd)! 
Een prima prestatie!  

Maar we zijn er nog niet, want onze 
grootste concurrenten, Engeland en 

Kroatië, eindigden vlak achter ons.  
 
We staan nu twee klassementspunten 

voor op Engeland en vijf punten op 
Kroatië.  
 
De andere landen volgen op gepaste 
afstand! 
 
 

Individueel deden onze jongens ook weer goede zaken, want Jeromy, Kees en Adriaan staan nu 
nummer 1,2 en 3 in het klassement! 

De resultaten van vandaag: 

Landen:       Individueel Nederlanders: 

1. Nederland      3. Jeromy 
2. Engeland      4. Adriaan 
3. Spanje       5. Kees  

4. Kroatië       7. Corné 
5. Portugal      12. Jeroen  
6. Italië 
7. Frankrijk 
8. Montenegro 

Morgen gaan we waarschijnlijk weer naar Slovenska Plaza ………. , waar we al twee keer eerste zijn 
geworden!!!!!!!!!  

Maar garanties op een zelfde resultaat kunnen we niet geven! 

Groeten namens het team, 

Frank en Henri 

Jeromy met zijn vangst van de dag 

 

Een mormora voor Adriaan 

      Corné laat vis meten 


