
                

 
Kleine succesjes op laatste wk-dag 

Voor de laatste keer trok op vrijdag het Team van Sportvisserij Nederland/Spro Sports 
Professionals naar het warme strand van Hotel Megawish.  

De verwachtingen waren niet al te hoog gespannen en helaas, de vangsten bleken zeer mager te 
zijn. Maar liefst twaalf deelnemers bleven zonder vis en dat gebeurt niet gauw op een 
wereldkampioenschap.  

Onze jongens hebben deze dag toch nog serieus benaderd. 
Gisteren is er nog gesnorkeld op de plaatsen waar we moesten 

vissen en werd een tactiek vastgesteld. Op twee plaatsen heeft 
dat ons erg geholpen! In vak E lag op een dertig meter van het 
strand bijna achter elke steen een Murene. Nu maar hopen, dat 
er een paar honger zouden hebben. Al bij de eerste draai was 
het bingo!  

Niet veel later landde Marijn Gabriëlse de tweede Murene, maar 
daarmee was het helaas afgelopen. Hij leek op de sectorwinst 
af te gaan, maar vlak voor het einde van de wedstrijd ving een 
Italiaan een tweede mooie vis en ging Marijn net voorbij.  
 

Ook in vak A waar Arjan van 

Moort stond hadden we 
meerdere mooie vissen gespot 
en een uur voor het einde van 
de wedstrijd wist Arjan er één 
te verschalken, goed voor de 

sectorwinst!  
 
< Arjan van Moort met  
    winnende sectorvis                                    Marijn Gabriëlse  

 

Onze andere deelnemers hadden moeilijke sectoren, waar alleen 
enkele kleine visjes rondzwommen. Rico ’t Mannetje wist er ééntje 

te vangen en moest met een vijfde plaats in het vak genoegen 
nemen. De winnaar van dat vak had maar 57 gr…………..! Zo 
weinig vis is er gevangen deze dag.  
 
 

Niels Janse en Maiko Jongenelen vingen geen enkele vis. Jammer, maar in deze vakken werd ook 
echt weinig gevangen! We moesten het nu doen met een vijfde plaats bij de landen en een paar 

mooie ereplaatsen in het individuele dagklassement! 

Italië is overduidelijk wereldkampioen geworden met het land en individueel!  

De uitslag van de vierde wedstrijd: 

Landen: 

1 Italië 
2 Frankrijk 
3 Kroatië 
4 Spanje 
5 Nederland 



6 Saoedi Arabië 

7 Egypte 

Individueel: 
Arjan     2e 
Marijn     6e  

Rico  21e 
Niels  29e 
Maiko  29e 

De totaaluitslag is pas zaterdagmiddag bekend en volgt in principe zondagmorgen.l 

 

De coaches  
Frank Peene en Henri Karremans  


