Verslag officiële training WK kust dames 2011

Linda van de Velde op tweede plaats in haar
sector.

Na veel plichtplegingen konden de dames eindelijk gaan vissen. Ze stonden te trappelen
om weer te het strand op te gaan, maar ze moesten veel geduld hebben, want de
organisatie was totale chaos. De plaatsen waar de dames moesten gaan vissen waren om
19.30 uur nog niet aangegeven op het strand. Dus de deelnemers wisten niet waar ze
moesten gaan staan en stonden al uren te wachten.
Toen de plaatsen eindelijk uitgezet waren, hadden de dames maar heel korte tijd om al
hun spullen klaar te zetten. We hopen dat de organisatie geleerd heeft en de rest van het
WK een beetje ordelijk zal verlopen. Er zijn grote problemen omdat het strand nog vol
ligt met badgasten, stoelen en parasols en het is dus lastig om het parcours vrij te
krijgen.
De vangsten tijdens de officiële opening waren
matig. In vak A liet Wilma van de Velde zien
dat ze er klaar voor is. Gewoon midden in haar
sector stond ze tot het laatste moment eerste
met 3 vissen, maar de laatste draai ging de
Franse dame haar voorbij.
In vak B viste Heidi Leeuwis haar wedstrijd.
Wat ze ook probeerde, ze kreeg geen vis
gevangen maar in haar sector waren slechts 4
mensen met vis.
Heidi Leeuwis

In vak C hield Susan Stuijts de nul, ze ving 1 vis maar helaas niet aan de maat. Ilonka
Rijnberg viste uitstekend en wist 4 vissen te vangen, maar die waren op millimeters na
helaas net niet aan de maat.
In vak E zette Wilma van Eekeren een keurige prestatie weg met 4 vissen en een vierde
plaats. Wilma liet tijdens de trainingen zien dat ze goed voorbereid is en weet hoe ze ze
moet vangen.
Ik hoop dat de vangsten op de eerste wedstrijddag beter zullen zijn. We vrezen er echter
voor, omdat er meer wind is voorspeld en er dus grotere golven zullen komen wat hier
heel slecht is voor de vangst.

Verslag 3e en 4e training Damesteam Kust
Tijdens de training van vrijdag 26 augustus werd er door iedereen aardig gevangen en je
kon zien dat de onderlijnen goed waren. Iedereen heeft veel geleerd in korte tijd, want
het is een manier van vissen die heel erg verschilt van de visserij bij ons thuis. Alles
moet dun licht en fijn zijn maar het is mooi om te zien hoe het team onderling ervaringen
uitwisselt en samen aan een goed systeem komt.

Op zaterdag werd er gevist aan parkoers
Marina di Carrera, maar de branding stond
door de sterke wind heel hoog. Iedereen
wilde toch heel graag vissen; het was
echter heel moeilijk een visje te vangen.
We trainden samen met de mannen en
van de 10 vissers wist alleen Kees
Westdorp een vis te vangen.

Parkoers Marina di Carrera >>

Op Zondag was de grote opening in Florence. We trokken in parade van 5000 vissers
door het stadium en daarna was er een groot buffet.
Voor mij liep het iets anders en werd ik in
ziekenauto met sirene op volle snelheid naar het
ziekenhuis vervoerd met lid van het WKbootteam, Rien van Eekeren.
Die had met het bootvissen een wondje aan zijn
been opgelopen en dat was flink ontstoken. Een
paar uur later konden we na een injectie en
penicillinekuur weer vertrekken.
<< Onfortuinlijke Rien van Eekeren

De volgende dag stond weer een parade in de plaats van ons WK en de officiële training
op het programma.

