
      

 

 

Verslag officiële trainingsdag 

Een catastrofe……... Zo vatte de Spaanse vice-president van de Fips- Mer, mister Ramon, de 

trainingsdag van het wereldkampioenschap kustvissen voor junioren samen. Vooral organisatorisch 

ging alles mis, wat er maar mis kon gaan. Het begon al voor de officiële training: de nummers 

waren niet uitgezet. Frank Peene, onze assistent-coach heeft toen maar samen met een 

Egyptenaar door cijfers in het zand te schrijven het parkoers uitgezet.  

Het start- en eindsignaal waren niet te horen, waardoor niet iedereen op hetzelfde moment begon. 

Ook met het toepassen van de regels, die twee dagen geleden nog in de captainsmeeting waren 

vastgesteld, werd grof de hand gelicht. Vis werd niet nauwkeurig gemeten, omdat er geen meetlat 

voorhanden was en bij die visweging was het een totale chaos. Iedereen bemoeide zich er mee. 

Gelukkig was dit maar de training…………….. Morgen wordt alles beter is ons beloofd! Voor de 

zekerheid hebben de “ervaren” coaches toch maar een captainsmeeting geëist van de organisatie, 

om de miskleunen door te spreken. Dit hebben we in alle voorgaande jaren nog niet meegemaakt! 

Dan terug naar de visserij. Die was erg mager. In het begin 

moest je vooral heel dicht onder de kant de nodige visjes bij 

elkaar sprokkelen.  

 

Dat lukte bij Niels, Maiko en Arjan heel aardig. Rico en 

Marijn hadden een moeilijker bevisbaar gedeelte van het 

parkoers geloot en kwamen moeizaam op gang. En omdat 

de vangst er in het verloop van de wedstrijd niet beter op 

werd, kan je moeilijk een opgelopen achterstand 

goedmaken.  

 

Maiko en Arjan zakten ook wat terug, omdat er bij de 

weging op een onduidelijke manier vis als te klein werd 

aangemerkt. Niels behaalde een keurige tweede plaats in 

z’n vak! 

Dinsdag gaan we dan echt van start en dan zal al wel snel 

duidelijk worden of er voor ons podiumkansen zijn. Dat de 

eerste klap een daalder waard is, is al meer dan eens 

bewezen.  

Niels Janse met een “Rode Zee”vis 

                     Marijn Gabriëlse op het parkoers 

 

Aan het materiaal zal het niet 

liggen: er werd zelfs aan Arjan 

van Moort gevraagd of hij niet 

een Spro FAST/FWRD wilde 

verkopen, desnoods aan het 

eind van het toernooi.  

 

Zijn Zeeuwse antwoord was: 

nooit nie ………Het antwoord 

werd volgens Arjan snel 

begrepen! 



De resultaten van de chaotische officiële training (naar eigen berekening, want de organisatie had 

geen uitslag): 

Landen: 

1. Kroatië 

2. Italië 

3. Egypte 

4. Frankrijk 

5. Nederland 

6. Spanje 

7. Saoedi Arabië 

 

Individueel: 

Niels   2e in zijn vak 

Arjan   3e in zijn vak 

Rico   3e in zijn vak 

Maiko   5e in zijn vak 

Marijn    6e in zijn vak     

 

Namens het team van Sportvisserij Nederland en Spro Sports Professionals, 

Frank Peene 

Henri Karremans 

 

  


