
                
 
 

De mannen houden stijgende lijn vast. 
 
De derde wedstrijd van het wereldkampioenschap kustvissen voor heren is wederom vervist aan 
het strand van Buljarica. Ook deze keer was de vis aan dit strand ons niet echt ongunstig gezind. 
Weliswaar waren de vangsten minder dan de dag voorafgaand, maar toch wisten onze mannen de 
nodige vissen te landen. 

 

In de A zone hengelde Arjan Rijnberg zich met 8 vissen en 
totaalgewicht van 365 gram naar een 4e plaats in het 
vakklassement.  
 

Hendrik Jan Polhuijs had in vak B geloot en hij scoorde 
een tweede vakklassering. Hij ving 10 vissen, wat  goed 
was voor 525 gram op de weegschaal.   

 
Jurgen van Rijswijk die in C ons land moest verdedigen, 
scoorde een negende plaats met 6 vissen en 190 gram.  
 
In vak D was Bernard Boschma al zijn concurrenten de 
baas met 7 vissen die 760 gram wogen, waaronder een 

mooie Orata van 390 gram. 
 
Peter Mesie die de 2e wedstrijd nog individueel had 
gewonnen, kon vandaag echter geen potten breken  en 
eindigde in vak E op een 13e plaats. 
 
 
<<  Bernard Boschma met een orata 

 
Totaal brachten deze resultaten ons de derde plaats in het landen dagklassement achter Wales die 
de wedstrijd won en Kroatië die de tweede plaats scoorde. 
In het totaal hebben we nu 19 klassementspunten, wat betekent dat we op de zesde plaats staan 
na drie wedstrijden. We hebben nog een wedstrijd te gaan aan het strand van Becici waar de 
eerste wedstrijd is vervist. Aan dit strand is in tegenstelling tot Bulgarica, een meer technische 
visserij vereist hetgeen ons in de eerste wedstrijd danig opbrak. We zullen zien of de mannen (na 

enig beraad) in staat zijn om deze visserij het hoofd te kunnen bieden. Aan de inzet zal het in ieder 
geval niet liggen! 
 
      Uitslag derde wedstrijd: 

1) Wales 
2) Kroatië 

3) Nederland 
 
Totaal klassement na drie wedstrijden: 

1) Portugal 
2) Engeland 
3) Kroatië 
4) België 

5) Wales 
6) Nederland 
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