
                 
 

 

 

 

Verslag WK Budva 2009 – damesploeg 
 

De vrouwen zijn de eerste extra trainingsdag gegaan naar het parcours JAZ, de vangsten waren 

niet veel. We hadden voornamelijk pietermannen waaronder sommige redelijk van meer dan 20 cm 

en een enkel tarbotje. Aangezien de temperatuur 28 graden was en er veel wespen op het strand 

waren, hebben wij daarna besloten om alle parkoersen die tot nu toe bekend zijn te gaan 

verkennen. 

 

De volgende dag zijn we samen met onze herenploeg gaan vissen aan Becici. Ook hier bestond de 

vangst uit enkele pietermannen en een enkel tarbotje. Bij de heren werden enkele gepen 

gevangen, wat dus ook door de dames geprobeerd werd, maar helaas mochten deze niet bij ons 

bijten.  

De dames wilden toch ook wel erg graag een keer goed vis vangen. ’s-Middags zijn we daarom 

naar het parcours Bulgarica gegaan, waar de mannen een dag ervoor getraind hadden en wij 

eigenlijk tijdens de wedstrijden niet komen. Dit was een juiste keuze. Hier werd voldoende vis 

gevangen zodat de dames weer vol goede moed terug naar het hotel gingen.  

 

Vandaag zijn enkele dames gaan vissen aan Slovenska Plaza (voor het hotel), de andere dames 

zijn de spullen in orde gaan maken. 

Er was vandaag hevige regenval met onweer waardoor de dames die gingen vissen na een uurtje 

weer terug waren. Ze hadden toch enkele vissen gevangen. Na de lunch hebben we het een en 

ander doorgenomen wat besproken is tijdens de captains meeting. Na afloop hiervan zijn we ons 

gaan omkleden voor de opening. 

De opening vond plaats op 5 min lopen van het hotel op een groot plein. 

Hier werden de volksliederen gespeeld en het WK voor geopend verklaard. 

 

Morgen beginnen we aan de eerste officiële training, waarna we hopen mooie vangst berichten te 

kunnen doorgeven. 
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