
                
 
 

3e Officiële wedstrijd dames WK kust Montenegro 
 
We hadden vandaag (vrijdag) de hoop om toch eens eenmalig hoger te eindigen dan de laatste 
dagen, maar ook vandaag mocht het  bij onze dames niet lukken. We begonnen goed en hadden al 
vrij snel 4 dames met vis. Helaas is het hier de kunst om ook nog verder in de wedstrijd een visje 
te vangen en dat lukt ons tot op heden niet. Alleen Miranda wist het 2e en 3e uur een visje erbij te 
vangen. 

Wilma had gelukkig vandaag 2 girelli’s waarmee ze een mooie 4e plaats in haar vak behaalde. Ook 
Miranda wist vandaag 4 maatse visjes te bemachtigen, en eindigde 
daarmee op een 5e  plaats in haar vak. 
Elaine had haar 2 visjes ook al vroeg in de wedstrijd en had helaas 

de pech dat men in haar vak op de laatste nummers mooie vissen 
aan de haak wisten te slaan. Elaine stond daar helaas niet, 
waardoor het bij die 2 visjes bleef en werd hiermee 10e in haar 

vak. 
Ilonka trof vandaag een minder nummer. Ze verloor een aantal 
lijnen en moest iedere uitdraai nieuwe zijlijnen en haken knopen. 
Dat is erg jammer, gelukkig had ze 1 maats visje en eindigde 
hiermee 9e in haar vak. Linda was degene die tot op het laatste half uur nog geen visje had.  
Gelukkig wist ze 10 min. voor tijd er eentje te vangen waarmee ze 9e in haar vak werd. Zodoende 

hadden toch nog alle 5 dames vis. 
Helaas is onze totaalscore niet goed voor vandaag en eindigen we op een 9e plaats en zullen in het 
totaal klassement hier ook niet mee gaan stijgen. Hopelijk kunnen we het op de laatste dag beter 
doen. Wellicht kunnen we het van onze mannen leren; die gaan de laatste 2 dagen erg goed.   
 
Tussenstand: 
  

1. Engeland 
2. Kroatië 
3. Portugal 
10. Nederland 

 
32e Miranda Willemse 
37e Linda vd Velde 

38e Ilonka Rijnberg 
42e Elaine Vredenburg 
45e Wilma van Eekeren 
 
Clarinda vd Zande 
Coach damesteam 

 
 


