
             

 

Het wereldkampioenschap kustvissen voor junioren is geopend! 

Na een voorspoedige busreis van 21 uur kwam het  Spro Professionals/Sportvisserij 
Nederland team aan in Budva , Montenegro. Bij de aankomst was het weer erg slecht, maar de 
volgende dag kwam de zon er al snel door en werd het al snel ruim 22 graden.  

Door de overvloedige regenval van de afgelopen week kwam er echter erg veel water vanuit de 

bergen in de zee terecht, waardoor die wel leek op chocomel. De vis voelt zich daar niet zo goed in 
thuis, waardoor de vangsten van alle teams tijdens de vrije training enorm tegenvielen. Ook voor 
ons! Toch hebben we het nodige opgestoken van het oefenen, maar als door het verwachte betere 
weer tijdens het kampioenschap de zee toch helder wordt, dan moeten we ons opnieuw aanpassen.  

 
Nederlandse ploeg 

Ook de officiële opening, met alle verplichtingen zit erop, waardoor we ons volledig kunnen richten 

op de wedstrijden. Maandag is de officiële training op Slovensca beach. Dan weten we beter, hoe 
het team er voor staat!  

Maar Adriaan Dronkers, Kees Gillissen, Corné Westerlaken, Jeroen den Engelsman, Jeromy van 
Houdt en de coaches Frank Peene en Henri Karremans zullen er alles aan doen om ons land 
waardig te vertegenwoordigen!  

   

<< Kees Gillissen met een 
dorade 

 

     >> Corné Westerlaken met  
           een sargo 

 

 



 

Het team bestaat dit jaar uit een select aantal junioren, die ook het 
vissen in de Middellandse Zee beheersen.  
De coaches hopen dat deze gerichte selectie hun vruchten gaat 
afwerpen! De motivatie om een goede prestatie neer te zetten is er in 

ieder geval.  

Aan de materialen zal ook het niet liggen, want door SPRO zijn we 
rijkelijk voorzien van goede hengels, molens, lijn, haken, kleding enz. 
Onze grote dank hiervoor namens het team! 

    

<< Adriaan Dronkers met twee tandbaarsjes 

 

 

Morgen een update met een verslag van de trainingswedstrijd! 

 

Namens het team, 

Frank en Henri  


