
 

                          
      
 
 

Verslag van de laatste wedstrijddag in Montenegro. 

 
 

In de morgen voor vertrek werd door de organisatie 
besloten om te kiezen voor sector 2, mede op aangeven 
van een beroepsvissertje. Hij zei dat daar grotere vis werd 
gevangen. 
Eenmaal daar aangekomen, wat slechts een half uurtje 
varen was van de haven, werd om 9.00 uur het startschot 
gegeven door de controleboot. 
Bij de boten kwam direct vis boven, maar achteraf bleek 
dit van korte duur. 
De vroege morgen is daar ter plaatse beter om te vissen, 
want als het ca.11.00 uur is, komt de zon te hoog te staan 
en ziet men de vangsten zienderogen terugvallen. 
Het zou vandaag een race worden tussen Italië, Kroatië en 
Frankrijk voor de landen overwinning. Voor de individuele 
strijd zou het tussen 2 Italianen gaan, als die niet goed 
zouden vissen lag ook nog de strijd open voor een Kroaat. 

 
Tijdens de dag kwamen de berichten al van zee dat de vangsten de slechtste van 
alle 3 de dagen zouden zijn en er boten bij waren met slechts enkele vissen. 
Toen de boten terug van zee kwamen bleek dat de Nederlandse ploeg het een 
stuk beter had gedaan dan de dagen ervoor. 
Chris van de Vreede had een 2 aan boord, Ernest Ripson had en 3, Henry 
Hachmer een 3, Peet Leentjes een 2 en Piet Buijk had een overwinning op zijn 
boot met slechts 2 vissen. 
Bij de landenteams hadden de Kroaten 5 bootoverwinningen en de Italianen 4. 
De Kroaten dachten dat ze er waren, maar op de weging bleek dit anders te zijn 
omdat de 4 Italianen meer vis aan land hadden gebracht, dus elk hoger in het 
klassement eindigde. 

                                          >> Startschot 

 
 
<< Piet Buijk 

 
Bij de weging was er voor de vis van Piet Buijk applaus, dit omdat het een 
“Silver Bream” betrof, die heel zeldzaam is in die wateren. Dit bleek 
tevens de zwaarste vis te zijn van het WK met een gewicht van 457 
gram.  Al met al nog niet zo groot, maar gezien de visserij daar ter 
plaatse een hele mooie vis. 
 
Nadat pas vrijdagmorgen de officiële papieren werden uitgereikt aan de 
landen bleek ook werkelijk dat we met stip waren gestegen van de 15e 
plaats naar de 11e plaats in het landenklassement. 
Voor de onderlinge strijd waren de 2 Italianen tegen elkaar opgewassen,  
maar moest Marco Volpi toch kleur bekennen aan zijn teammaat Mauro 
Salvatori, een jonge Italiaan die pas 3 jaar meedoet aan WK’s. Hij komt 
ook uit de opleiding van Volpi en Volpini. 
Dit is een belofte voor de toekomst en een jongen die zich keurig 
gedraagt aan boord en zich aan de reglementen houdt. 
Verder hadden de Fransen een zeer slechte dag aan boord en werden in 
het algemeen klassement terug gezet naar een 4e plaats, de Slovenen 
kwamen daardoor op plaats 3 te staan. Dit vanwege een zeer goede 
prestatie de laatste dag. 

 
 



 
 
 

 
De einduitslag ziet er volgt uit: 
1)  Italië met 4 punten     
2)  Kroatië met 6 Punten    
3)  Slovenië met 15 Punten. 
 
Nederland eindigde op een 11e plaats, België 
werd 14e en hekkensluiter was Griekenland. 
 
 
 
 
 
 
 
<< Italiaanse team, Wereldkampioen 

 
 

 
 
 
 
 
Individuele uitslag: 

1) Mauro Salvatori, Italië  8 Pnt.    
2) Marco Volpi, Italië  9 Pnt.   
3) David Baljo, Kroatie  14 Pnt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              >> De prijswinaars  

 
 
 
 
 
 
Nederlanders:  
34e plaats  Chris van de Vreede  
40e plaats  Piet  Buijk  
53e plaats  Ernest  Ripson  
74e plaats  Peet  Leentjes 
81e plaats  Henri  Hachmer 
 
Toch een beetje teleurstellend voor Nederland.  
De Nederlandse teamleden hebben zich 100% ingezet om toch maar een goed resultaat neer te zetten. 
 
Wij danken de Firma SPRO voor hun bijdrage aan het WK boot. SPRO heeft ons de benodigde materialen ter 
beschikking gesteld, om dit WK tot een succes te maken. 
Ook dankt het team Sportvisserij Nederland die dit WK financieel  mogelijk heeft gemaakt. 
Hopelijk lukt het ons volgend jaar beter in Livorno, Italië met de World Fishing Games. 
 
 
Wil Franken 
 
 
 
 


