
WK eindigt in mineur!!          

 

Het verhaal is eigenlijk hetzelfde als gisteren. De Nederlandse teams kunnen niet genoeg gepen en 
makrelen vangen. Per visser brengen wij gemiddeld 10 á 12 vissen naar de weging, terwijl de 
zuidelijke teams bijna het dubbele aanbieden. Dat is overigens geen schande, want wij vissen 
natuurlijk op een heel andere manier op geep e.d.   

De twee team zijn overigens in de middenmoot 
geëindigd. Met de 10e plaats van de Heense Molen en een 
12e plaats van de Zeenaald in de laatste wedstrijd 
kwamen de teams op een uiteindelijke 9e plaats voor de 
Heense Molen en een 11e plaats voor de Zeenaald uit. 
Geen enkele Nederlander viste zich vandaag in de eerste 
vijf van het vak. Met een 8e sector plaats waren Ger 
Zantboer van de Heense Molen en Rico ’t Mannetje van 
de Zeenaald de hoogst geklasseerden.  

Frank van Schilt (Heense Molen) met een sargo 

 

        Marco d’Agnano (De Zeenaald) op laatste dag 

Toch is het een mooi wereld kampioenschap geweest. Er is heel veel 
vis gevangen. De organisatie was goed en stranden bij Manta Rota zijn 
uitgestrekt en schoon. De mensen zijn aardig en behulpzaam, 
waardoor de Nederlandse teams genoten hebben van dit WK.  

Jammer van het resultaat, maar iedereen heeft zijn uiterste best 
gedaan! Een extra compliment voor het Belgische Penn team, want zij 
legden tussen dit zuidelijk geweld toch maar mooi beslag op de 
bronzen medaille. Maar zij zijn dan ook misschien wel het meest 
ervaren team van België én Nederland. 

Dank ook aan Sportvisserij Nederland en Spro B.V. , die het mogelijk 
maken dat Nederlandse sportvissers mee kunnen doen aan wereldkampioenschappen!!!!!  

 

De uitslag van vandaag: Totaaluitslag: 

1 Setubal (Por.)   1 Setubal (Por.) 

2 Benfica (Por.)   2 Benfica (Por.) 

3 Penn Team (Bel.)   3 Penn Team (Bel.) 

10 Heense Molen   9 Heense Molen 

12 Zeenaald 11 Zeenaald 

 

Groeten namens de twee teams, 

Henri Karremans  


