
 

                          
      
 
 
 

Verslag van de officiële trainingsdag op het WK Boot in Budva, 

Montenegro. 
 
 

Voor de officiële trainingsdag hadden we gunstig geloot, dat wil zeggen, we konden als team op 1 gezamenlijke 
boot, terwijl veel andere landen op 2 kleine bootjes moesten plaatsnemen met op iedere boot 3 teamleden.  
 
Het weer was goed, terwijl in de vroege morgen nog de regen met bakken naar beneden kwam. Later op de 
dag op zee kwam er weer een beetje regen, maar de temperaturen zijn zeer goed. Door de hoge bergen op de 

achtergrond van de stad komen de buien regelmatig terug of blijven op de toppen hangen. 
 

Zoals afgesproken op de captains meeting moest de ploeg de gevangen vis bij elkaar doen voor het 
totaalgewicht per team. De buit was niet groot bij elk team omdat we een   beperkt gebied kregen toegewezen 
voor alle 21 boten, dit gebied was 900 bij 900 meter. Dus met ankervissen is dit zeer beperkt. 
 

   
Chris v.d. Vreede bij de voorbereiding aan boord en bij het binnenhalen van zijn vangst 

 
Wij hadden als team 27 bovenmaatse vissen in de vorm van Dorade’s, waarvan de Pandora’s het grootste 
waren; dit is een dorade met een hoog voorhoofd in een roze kleur. 
Deze vis geeft ongeacht hoe groot, een geweldige sport op de hengel en voor de vanger van die vis. 

 
Wij zijn 1 uur vroeger naar binnen gevaren omdat de lucht niet veel goeds voorspelde. Aangekomen aan de 
pier bleek dat er al diverse teams teruggekeerd waren met allemaal een magere buit. 

Op de officiële weging van de vis door de organisatie bleek dat we 3010 gram hadden, wat goed was voor een 
7e plaats in de officiële rangschikking. 
 

Maar persoonlijk denk ik dat diverse landen veel vis hadden teruggezet; Kroatië had zelfs helemaal geen vis 
binnen gebracht. Er zijn n.l. landen bij die niet teveel prijs willen geven voor de wedstrijddagen. 
 
Morgen (dinsdag) beginnen de drie wedstrijddagen. 
Hopelijk heb ik dan een beter verslag met hopelijk veel meer vis, omdat we dan misschien naar betere stekken 
gaan. 
 

Wil Franken 
 


