
Verslag 3e wedstrijd WK Kust Torremolinos 

DAMES: PODIUM IN BEREIK ! 

Alweer de voorlaatste wedstrijd van dit WK. Met 

angst voor de visvangst van deze avond want 

deze zijde van het parcours is heel stuk minder 

werd er vol goed moed begonnen. Elke dag word 

de vangst nog steeds minder. Er word altijd op 

hetzelfde parcours gevist en er werd ook al weken 

getraind.  

Deze avond was qua visvangst zeer slecht en 

meer dan de helft van de dames wist dan ook 

geen vis aan de maat aan te bieden. Drie landen: 

het ijzersterke Frankrijk, Portugal en thuis favoriet 

Spanje hadden 4 dames met vis. Het hardst 

onderuit ging Italië met 5 dames zonder vis. 

Bij ons bleven Danielle, Linda en Susan zonder 

vis. Deze stonden dan ook in vakken met 

bijvoorbeeld maar 3 gevangen vissen. 

Clarinda van de Zande ving 20 minuten voor 

tijd een knorrende vis. Het was een grunchar 

van 14 cm en maar liefst 35 gram. Dit was 

goed voor een 6e plaats in haar sector. Toch 

zijn dit zeer belangrijke vissen voor het team, 

één vis is zeer belangrijk bij deze slechte 

visserij. Alle dames zijn door de training toen 

we nog wel aardig vis vingen vol vertrouwen in 

onze aanpak. Dit is zeer nodig bij deze 

moeilijke visserij. 

Christel mist op 5 gram na de vakwinst in sector 

C. Ze wist een mooie herrera te vangen van 160 

gram. Deze uitslag is zeer nuttig voor het team 

en ik denk Voor een top 10 notering individueel 

voor Christel Verhage. Ik weet het nog niet exact 

want er zijn weer computer problemen waardoor 

we geen individuele uitslag hebben. 

In de teamuitslag van de derde dag eindigden we 

op de 6e op de plaats. De eerste plaats was voor 

Frankrijk gevolgd door Portugal en Spanje. Wij 

zijn het meest constant zonder uitschieters naar 

boven of beneden en staan nu op een 6e plaats. 

Ik hoop voor de laatste wedstrijd op een 

uitschieter naar boven. We staan bijvoorbeeld slechts 2 punten achter op Italië, die op de derde 

plaats staat. De meiden zullen er ondanks de zeer moeilijke visserij weer vol voor gaan ik ben trots 

op hun inzet en positieve uitstraling. 

Tot morgen, 

Benny Wijnings  

 



HEREN 

Na de domper van de 2e dag verwerkt te hebben zijn we weergisteren met een fris hoofd de derde 

wedstrijd in gegaan en hopen we op uiteindelijk wat betere vangsten. Speciale onderlijnen voor op 

afstand gemaakt, die Ruud in de tweede wedstrijd zijn bonusvissen opleverde in het eerst uur in 

het licht. 

De visserij was zeer matig de derde wedstrijd en waar bij de dames van de 50 deelneemsters er 26 

zonder vis waren, ging het vooral in vak A waar het heren parcours aansluiten ontzettend moeilijk. 

Theo van de Broeck stond op nu 13 in vak A en ging direct al goed van start met in het begin van 

het donker al een trek van 2 besugo,s . Top dus om in een slechte zone mee te starten. Theo ving 

er nog 2 vissen bij die goed aan de maat waren. Helaas werden er tijdens de weging 2 vissen 

afgekeurd waaronder een mooie vis, die waarschijnlijk niet aan de minimummaat was, balen dus 

maar dankzij het gewicht van de twee tellers een 8e vakplaats.  

Mike Lubbers in vak B ging eveneens prima van 

start met en gestippelde zeebaars en een 

besugo aan de maat. Later ving hij nog een hele 

mooie besugo, een horsmakreel en een dikke 

herrera waarmee Mike een 4e plaats scoorde. 

Ruud van Noord kon zijn sterke positie in het 

algemeen klassement vasthouden door gedegen 

naar een 6e vakplaats te vissen. Hij raakte bij 

de eerste worp nog een mooie vis kwijt maar 

dat overkomt je en daar moet je niet te lang bij 

stilstaan. 

John Muis had een off-day en kon met 4 vissen 

niet verder komen dan een voorlaatste 

vakplaats. 

Tom van de Pol wist 4 maatse vissen van de 31 

gevangen vissen te laten wegen en bezorgde 

het team een 7e dagplaats in het klassement. 

Doordat de mindere ploegen goed scoorden 

comprimeerde het algemeen klassement enorm 

en zijn de verschillen zeer klein. Als je bedenkt 

dat Spanje met 3 dagoverwinningen en drie 

punten met twee vingers in de neus wereldkampioen wordt is dat een onbegonnen zaak voor alle 

overige teams. 

Engeland staat 2e met 13 punten en wij met 26 punten op een 11e plaats in het algemeen 

klassement. Dus 9 teams met tussenliggende klassementspunten wat de 4e  en laatste wedstrijd 

extra spannend maakt voor wat de nummers 2 tot 14 aangaat. 

Al met al een verwarrende visserij die ieder dag weer totaal anders is en je constant moet wisselen 

en nadenken welke onderlijn op welk moment en voor welke vissoort je moet toepassen. De 

Spanjaarden staan met 4 hengels klaar en een scala van onderlijnen, in het donker kun je als 

coach wel iets zien maar zodra ze in de gaten hebben dat je staat te kijken gaan de hoofdlampen 

uit.  

De uitslag verwerking is tot na het wegen prima, als het op verstrekken van informatie, de zo 

belangrijke team en individuele uitslagen en tussenstand van de teams van de heren aan de 

captains, aangaat is de organisatie warrig en we krijgen maar geen hardcopies van de uitslagen, 



ook hangen deze nergens. Sorry dus voor het door niet kunnen doorgeven van de juiste informatie 

maar zodra deze er is wordt het direct doorgemaild. 

Nou , wij gaan op voor de laatste wedstrijd en gaan er vol tegenaan om een zo hoog mogelijke 

plaats te scoren in het algemeen klassement bij de teams en hopelijk voor Ruud een top 10 

notering individueel. 

Tot morgen met hopelijk positief bericht! 

Arthur van Tienen 


