Eerste Trainingen in Budva erg wisselend.
Na een ietwat moeizaam verlopen heenreis naar het WK kustvissen te Montenegro, zijn we
gestationeerd in het vakantiepark Slovenska Plaza. Hier zullen we de komende 10 dagen
bivakkeren om van hier uit deel te kunnen nemen aan het Wereld Kampioenschap
Kustvissen voor dames en heren. We zullen tijdens dit WK op drie verschillende stranden vissen,
alle redelijk in de omgeving van Budva.
De eerste training op vrijdag heeft op het strand van Buljarica voor het Nederlandse mannen team
goed vis opgeleverd. Er werden aan de lopende band sarago’s, lipvissen, girelli’s gevangen maar
ook kleine geepjes kwamen er met regelmaat boven. Wel zitten we regelmatig met ons lood vast
tussen de stenen en rotsen, welke zich onderwater bevinden. Het is dus zaak om alert te zijn en
niet te afwachtend te vissen. Echter bij terugkomst in het park hoorden we al van ons dames team
dat niet op alle stranden de vis zo massaal aanwezig was. Ook van andere teams begrepen we dat
het strand van Buljarica niet het slechtste strand is om te hengelen.
Wespenplaag
Dachten we al dat we op vrijdag last hadden van de aanwezige
wespen in Buljarica, op het strand waar we op zaterdagochtend
zijn gaan trainen te weten Becicka plaza, was het ondoenlijk van
de wespen. Met tientallen hingen ze om je heen op zoek naar met
name het aas waarmee wij visten. Op je aastas, je viskist, je
handdoek, kortom alles wat je met je “aashanden” had
aangeraakt, was niet veilig. Je liep dan ook geheid wespensteken
op omdat ze gewoon op je handen kwamen zitten op het moment
dat je de aasnaald nog maar aanraakte.
Om alles nog erger te maken was ook de vis op dit strand niet erg
gulzig om het door de wespen geteisterde aas naar binnen te
werken. We vingen slechts enkele pietermannen, kleine geepjes
en de zogenaamde zilverstaartjes die net in de branding aasden.
Alleen Arjan Rijnberg wist met de laatste draai een mooie Sarago
te landen van + 300 gram.
Hendrik Jan Polhuijs met een sarago

Na de lunch in ons park zijn we terug gegaan naar Buljarica om een training sessie te doen, maar
nu in een andere zone als waar we vrijdag hadden gevist. We hadden immers gehoord dat met
name in de A en B vakken veel lood werd verspeeld, wat ook bleek toen wij daar
de eerste keer binnen gingen draaien. Vier van de 6 lijnen gingen stuk en 1 van de twee gespaarde
kon alleen worden gered door in zee te zwemmen. Sterker nylon en verder boven het lood
vissen,voorzien van breeklijn was het devies. Snel leverde dit wel de nodige vissen op maar het
was zeker niet zo goed als in de training daags vooraf in de vakken D en E.
Wederom was geep en sarago de hoofdmoot.
Op zondagochtend zijn de mannen ondanks de slechts weersvoorspellingen gaan trainen op
Slovenska Plaza. Dit strand is gelegen direct achter het park waar we in verblijven. De derde
wedstrijd zal op dit strand plaatsvinden.
Ook hier werden de genoemde vissoorten gevangen maar de training werd ernstig verstoord door
een hevig losbarstend onweer. Inpakken en wegwezen was het devies.

Opening

De officiële opening vond plaats op zondagmiddag. Gelukkig was het opgehouden met het onweer
en de regen. Er werd vanuit Slovenska Plaza geparadeerd naar het oude gedeelte van Budva. In
deze vesting werden de volksliederen gespeeld en de vlaggen gehesen van de 17 aanwezige
landen. Na dit bekende ritueel werd er een openingscocktail geserveerd in een van
de daar aanwezige hotels. Hier konden de teams voor zover dat al niet eerder was gedaan met
elkaar kennismaken.
De sfeer in zowel de dames als heren ploeg is buitengewoon goed en we zullen de komende week
er voor gaan om goede resultaten neer te zetten.
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