
                

 

Niet meer in te halen  

Na de derde wedstrijd is het WK voor junioren te Hurghada in Egypte definitief over voor het 
Nederlandse team van Sportvisserij Nederland/Spro Sports Professionals.  

Met opnieuw een zesde plaats is het podium uit het zicht verdwenen. Het gaat nog tussen  Italië, 
Kroatië en Spanje. Het zal morgen spannend worden.  

Helaas kunnen wij alleen nog gaan voor dagsuccessen, zoals Rico ’t 
Mannetje vandaag deed door zijn vak te winnen. Hij ving al binnen 
een half uur een trompetvis en een murene. Daar bleef het bij, 
maar het gewicht van die twee vissen was voldoende voor de winst 
in het derde vak. Onze andere jongens kwamen niet verder dan 
een vijfde of zesde plaats in het vak.  
Maiko Jongenelen had wel zeven visjes, maar die hadden niet al te 
veel gewicht samen.  
Arjan van Moort ving één mooie maatse  vis, terwijl Niels Janse en 
Marijn Gabriëlse het met een kleiner exemplaar moesten doen.  
 
Eerlijk gezegd kwamen we te kort 
in deze soort visserij, maar dat is 
bij de senioren en de dames al niet 
anders. Het vangen van kleine vis  
op snelheid en vissen tussen riffen 
kennen wij nu eenmaal niet en 
kunnen we ook in ons land niet  
aanleren  

Rico ’t Mannetje met een trompetvis                                  Arjan van Moort 

In een paar trainingsdagen lukt het dan niet om op het niveau van 
de zuidelijke landen te komen. Aan het materiaal heeft het zeer 
zeker niet gelegen. De hengels, molens, lijn, haken e.d. die we van 
onze sponsor Spro Sports Professionals hebben gekregen 
voldeden prima aan de verwachtingen.  

Opnieuw werd er weinig vis gevangen. Een plaats voor een 
wereldkampioenschap onwaardig. Veel materiaalverlies en af en 
toe een visje, daar is alles mee gezegd. De mensen in de 
organisatie en in het resort zijn evenwel erg aardig, het eten is goed en het weer is…….”warm”!  
Dus toch nog redenen genoeg om het verblijf in Egypte aangenaam te vinden. We zijn natuurlijk 
wel teleurgesteld, maar er is nog één wedstrijd te gaan en willen toch nog wel wat laten zien. Het 
zal evenwel moeilijk worden! 

De uitslag van de derde wedstrijd : 

Individueel : 

Rico         4e 
Maiko  23e    
Niels  24e 
Marijn  25e   
Arjan  27e  

 



Landen : 

1 Spanje 
2 Kroatië 
3 Frankrijk 
4 Italië 
5 Egypte 
6 Nederland 
7 Saoedi Arabië 

De beste Nederlander na drie wedstrijden is Rico ’t Mannetje op de 15e plaats. 

Morgen het verslag van de vierde en laatste wedstrijd! 

 

De coaches  
Frank en Henri 


