Teleurstelling voor junioren
Wat een revanchedag had moeten worden, liep uit op een regelrechte teleurstelling voor de
junioren van Sportvisserij Nederland/Spro Sports Professionals.
Het werd niet de gehoopte positie verbetering, maar we zakten zelfs nog een plaatsje terug naar
de zesde plaats in het algemeen klassement na twee dagen. Ook de plaats, waarop we vandaag op
die tweede dag eindigden.
De visserij bestond uit het
vangen van voornamelijk
kleine roofvis onder de
twaalf cm in het eerste
golfje tegen het strand aan.
Laat dat nu juist een
discipline zijn die onze
Nederlandse vissers minder
goed beheersen dan de
zuidelijke landen en met
deze wetenschap is dan een
uitslag gemakkelijker te
verklaren.
Ook hadden bijvoorbeeld
Arjan van Moort en Maiko
Jongenelen wel erg
vervelende plekken geloot.
Frank Peene coacht Maiko Jongenelen

Vlak voor de wedstrijd moesten in het water voor hun vak nog
een lang touw met drijvers en twee boten worden verwijderd.
De wedstrijd kon dan ook pas anderhalf uur later worden
gestart!
In hun vakken bleven de meeste deelnemers dan ook heel
lang zonder de intussen verschrokken vis en zelfs niet
iedereen wist vis te vangen.
Arjan en Maiko slaagden in het laatste deel van de wedstrijd er
allebei nog één te vangen, maar kwamen niet verder dan een
vierde en vijfde plaats.
Rico ’t Mannetje kwam in zijn vak ook niet verder dan één
ondermaats visje en liet alleen een Egyptenaar en een visser
uit Saoedi Arabië achter zich. Misschien liet hij zich wel
afleiden door het vrouwelijke schoon naast zich, want dat
Franse meisje scoorde twee kleine gitaarroggetjes ……………
Niels Janse ving van de Nederlandse ploeg nog wel de meeste
vis, namelijk vier, maar kwam ook niet verder dan een vijfde
plaats.
Marijn Gabriëlse tenslotte eindigde helaas zonder vis!
Marijn Gabriëlse draait in

De Italianen waren opnieuw de besten en liggen op koers voor hun wereldkampioenschap. Wij
gaan strijden voor een eervol dagsucces, want gezien de achterstand, die we inmiddels hebben op
een eventuele bronzen medaille, zit er ander succes niet meer in.

De resultaten:
Arjan van Moort 20e
Niels Janse 23e
Maiko Jongenelen 24e
Rico ’t Mannetje 25e
Marijn Gabriëlse 31e
De landen:
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Italië
Frankrijk
Kroatië
Spanje
Egypte
Nederland
Saoedi Arabië

Morgen weer een bericht van de derde wedstrijd ……………

De coaches
Frank en Henri

