
 

 

 

Het is bijna binnen … 

Het werd laat eer we de uitslag konden verwerken, want vandaag moesten we op het moeilijke strand 
van Burgarica van 14.00-18.00 uur vissen. Daarna eten en de vis nog wegen. Maar het was de moeite 
van het wachten waard! Met duidelijke 
cijfers waren we opnieuw EERSTE! De titel 
kan Het SPRO Sports Professionals / 
Sportvisserij Nederland Team nauwelijks 
meer ontgaan, behalve als we morgen 
laatste of voorlaatste worden! Maar we 
vissen de laatste wedstrijd op Slovenska 
Plaza, het strand waar we al twee keer 
gewonnen hebben. Tijdens het schrijven 
van dit stukje zijn de jongens nog hard 
aan het werken om de gebroken lijnen 
e.d. te repareren, want het leek op een 
veldslag vandaag.  

        2 Corné op strand Bulgarica >> 

 

 

 

 

<< 1 Jeroen met een kleine mul  

 

Het strand van Bulgarika is namelijk één grote rotspartij met 
hier en daar een stukje zand. Je krijgt volop beet, maar je lijn 
zit bijna altijd vast tussen de stenen. Met breeklijntjes e.d. 
probeerden we de vis binnen te halen. Soms lukte dat, soms 
niet! De kustlijn van Montenegro hebben we in ieder geval met 
wat lood verstevigd. 

 

 

 

Het begon bij ons zeer moeizaam. Terwijl 
de zuidelijke landen met hun lichte 
hengeltjes dichtbij in een razend tempo 
hun visjes vingen, moesten wij lijdzaam 
toezien hoe onze lijnen iedere keer 
vastliepen… Zelfs gevlochten draad bracht 
geen oplossing. Maar gaandeweg de 
wedstrijd kwamen we toch terug.  

 

3 Jeromy landt een vis >> 



 

Telkens als wij weer vis vingen, bleven onze concurrenten achter. De wedstrijd werd steeds spannender. 
Niemand kon zien welk team er zou gaan winnen! Nu blijkt dat onze speciaal geselecteerde “Zuid-
Europa vissers” selectie ook in het verre Montenegro een prima prestatie kan leveren. Het gelijk van de 
coaches! Met een eerste plaats voor Jeroen en Jeromy, een tweede plaats voor Corné en een derde voor 
Adriaan pakten we alle landen weer in. Kroatië werd tweede, nipt voor Spanje en Engeland. De andere 
landen bleven opnieuw ver achter. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       Kees met twee kleine visjes          Adriaan aast aan 

 

 

 

Resultaten van vandaag: 
Landen:     Individueel Nederlanders: 
1. Nederland      4. Jeromy van Houdt 
2. Kroatië      5. Jeroen den Engelsman 
3. Spanje      7. Corné Westerlaken 
4. Engeland     12. Adriaan Dronkers 
5. Portugal     18. Kees Gillissen 
6. Italië  
7. Frankrijk 
8. Montenegro 
 
Individueel na drie wedstrijden: 
1. Jeromy van Houdt 
4. Jeroen den Engelsman 
6. Adriaan Dronkers 
7. Kees Gillissen 
8. Corné Westerlaken 
 
Een tot nu toe ongekende prestatie. Nu nog één dag volhouden… 
 
Morgenavond laat de laatste update, voor we hopelijk kunnen gaan feesten! 
 
Namens het team, 
Frank en Henri 


