
             

 

Nederland wint officiële training 

Een wereldkampioenschap start traditioneel met een officiële training. Een wedstrijd, waarin de 
teams kijken, hoe ze er voor staan voor het echte WK begint. Niet altijd een graadmeter, maar nu 
de teams bijna allemaal pas laat gearriveerd zijn en sommige teams zonder eigen vervoer, toch 
een dag waarop je alles moet uittesten. Ook een wedstrijd, die het moraal kan sterken of breken.  

Voor het SPRO Sports-Proffessionals/Sportvisserij Nederland team werd het een prima dag, 
want iedereen ving de nodige bovenmaatse vissen en ook de uitslagen gaven het team hoop op 
een goed WK!  

      
     Corné met een zeebrasem                   Jeromy wacht op beet                  Adriaan aast zorgvuldig aan 

Corné Westerlaken,Jeromy van Houdt  en Adriaan 

Dronkers  
wisten zelfs hun sectoren te winnen.  

Maar Kees Gillissen had van de Nederlandse jongens 

de meeste grammen vis met vijf maatse vissen, 

waarvan twee hele mooie exemplaren. Hij moest 
alleen buigen voor een Kroaat.  

<< Kees met een grote Mormora 

  

                                                                                       >> Jeroen met 2 sargo’s 

Jeroen den Engelsman viste in een heel moeilijk vak met weinig vis, maar 

behaalde ook een nette tweede plaats in zijn sector. Genoeg voor een dik 
verdiende overwinning met het team in deze officiële training. 

De visserij op Slovensca Plaza was echt heel technisch. Het aas veelvuldig 

verplaatsen, kleine stukjes mossel en/of garnaal op de juiste manier op de 
kleine haken zetten en geconcentreerd vier uur lang je hengeltop in de gaten 

houden waren de sleutel tot dit (trainings)succes.  



Van de Kroatische coach kregen we nog een mini-workshop in het bereiden van het mosselaas, als 

dank voor het behalen van een Kroatische wereldtitel individueel twee jaar geleden in Portugal. 
Toen hebben wij enige tips gegeven en voor wat, hoort wat …… 

De eerste wedstrijd komt er nu aan. Niemand kan meer verstoppertje spelen of zich een fout 
permitteren! Het Nederlandse team heeft er in ieder geval heel erg veel zin in. Die eerste tellende 

wedstrijd gaan we vissen op hetzelfde parcours als de trainingswedstrijd, omdat op het beoogde 
parcours (Becicci) het water nog op chocomel lijkt, vanwege de regenval van vorige week.  

We hopen op een goed resultaat, maar we staan op andere nummers dus we “verkopen de huid 
niet voor de beer geschoten is”! 

De officieuze slag van vandaag:  

Eerste drie landen : 

1. Nederland 
2. Frankrijk 
3. Kroatië 

Individueel Nederlanders: 

2. Corné Westerlaken 
3. Jeromy van Houdt 
5. Adriaan Dronkers 
6. Kees Gillissen 

9. Jeroen den Engelsman 

Morgen een update van de eerste wedstrijd! 

 

Namens het team, 

Frank en Henri 

 

 

 

            


