
Over en uit …………….     

 

Dat geldt in ieder geval voor beide Nederlandse 
teams. Het vangen van makreel en geep gaat ons 

helaas niet goed af. De Heense Molen werd 
vandaag 11e en de Zeenaald kwam één plaats 
lager op de 12e plaats uit. Het podium is daarmee 
uit het zicht verdwenen ….  

Op het ondiepe strand van Vila Real de Santo 
Antonio maakten die al eerder genoemde 

vissoorten de dienst uit. Ook het vissen met 
stukjes gestiekte sardien ligt ons niet zo. De 
zuidelijke landen beheersen dat veel beter.  

<< Kees Steijl 

Alleen Frank van Schilt van de Heense Molen en Rico ’t 
Mannetje van de  Zeenaald wisten zich staande te houden met 
respectievelijk een derde en vierde sectorplaats. De anderen 
van beide teams zaten allen tussen een 9e en 14e vakplaats, 

waarmee de teamuitslag van vandaag verklaard is. Het zeer 
ervaren Belgische Penn team, zij vissen bijna elk wereld-
kampioenschap, houdt ruim zicht op een hoge klassering door 
als tweede te eindigen achter inmiddels topfavoriet Setubal uit 
Portugal. 

Toch geven de Nederlandse teams het nog niet op. Een 

subtoppositie is nog steeds mogelijk bij een goede uitslag van 
de laatste wedstrijd, die weer op het strand van Manta Rota 
vervist wordt. Door de verwachte aantrekkende wind kan de 
geep wel eens verdwenen zijn en kunnen met het vangen van 
harders betere uitslagen gemaakt worden. Want deze 

discipline beheersen de Nederlanders wel. Laten we hopen, dat 
we nog wat goed kunnen maken………….                                                   
                                                                                                                         Ger Zantboer     
De uitslag van vandaag De stand na drie wedstrijden: 

1 Setubal (Por.)   1. Setubal (Por.) 4   pnt. 

2 Penn Team (Bel.)   2. Benfica (Por.) 8   pnt. 

3 Angling Trust (Eng.)   3. Penn Team (Bel.) 11 pnt. 

11 Heense Molen   6. Heense Molen 24 pnt. 

12 Zeenaald 11. Zeenaald 27 pnt.       

Op de foto’s vandaag Kees Steijl van de Zeenaald met een geep en een makreel en Ger Zantboer 
van de Heense Molen met een hardertje. Het laatste verslag volgt zo spoedig mogelijk, maar het 
wordt morgen een hectische dag, want al snel na de weging gaan we met een bus naar de 
prijsuitreiking met sluitingsdiner. We verwachten rond 24.00 uur Nederlandse tijd nog wel te 
kunnen mailen vanuit ons Portugese “stamcafé”, omdat dat de enige plaats is om te kunnen 

internetten!  

Namens de twee teams, 
 
Henri Karremans            


