
Veel vis op WK clubteams, maar …………….                                         

De tweede wedstrijd op het strand van Manta Rota heeft veel vis 
opgeleverd.  

Jammer genoeg niet voor de Nederlandse teams. De Heense Molen behaalde nog een nette 
zevende plaats van de 17 teams, maar de Zeenaald moest vandaag na de knappe vierde plaats 
van gisteren een stapje terug doen met een elfde plaats. Dat kwam voornamelijk doordat de 
Zeenaalders nog niet voldoende gepen en makrelen vingen, want dat was de sleutel tot succes 
vandaag. Er werden nog wel harders gevangen, maar niet voldoende om het grote aantal gepen 
voor te zijn.  

Het strand van Manta Rota bracht ook meer vis, omdat 
we nu konden vissen met een hoger watergetij. De 
muien moesten nog leeglopen en de vis was nog 
aanwezig binnen werpafstand. Je moest ook vissen met 
sardien, wat dat is in de zuidelijke landen hét aas voor 
de geep en makreel. Zoals al gezegd behaalde de 
Heense Molen met een knappe mooie plaats voor Jan 
Geerts, een vijfde voor Ger Zantboer, een zevende voor 
Frank van Schilt, een achtste voor Jan Henning en een 
tiende plaats voor Henri Karremans (afvallend 
resultaat) de zevende positie deze dag.  
 
<< Jan Geerts met diverse gepen 

 
               >> Peter Robert met een mormora 

De Zeenaald had met een vijfde sectorplaats voor Marco d’ 
Agnano nog een goede vakuitslag, maar met een achtste 
plaats voor Rico ’t Mannetje, een twaalfde plaats voor Fred van 
Toledo, een dertien voor Kees Steijl en een afvallende 
veertiende plaats voor  Peter Robert was een elfde positie het 
hoogst haalbare. Beste Nederlander individueel was Jan Geerts 
met een vijftiende plaats.  

Het team van Penn (België) deed het vandaag goed met een 
tweede plaats. Na twee wedstrijden lijkt er zich een strijd aan 
te dienen tussen een aantal zuidelijke teams en misschien kan 
Penn zich daar in mengen voor een ereplaats. Voor de 
Nederlandse teams is een subtoppositie nog best wel haalbaar, 
maar dan moet er in de komende twee wedstrijden nog wel 
gescoord worden. Het moreel en de sfeer is nog voortreffelijk 
dus we gaan er het beste van maken……………….       

 

De uitslag van vandaag:      De stand na twee wedstrijden: 

  1 Setubal (Por.) 1 Setubal   3 pnt 

  2 Penn team (Bel.) 2 Benfica   4 pnt 

  3 Benfica (Por.) 3 Penn Team   9 pnt 

  7 Heense Molen 5 Heense Molen   13 pnt 

11 Zeenaald 7 Zeenaald  15 pnt 

 

Henri Karremans 


