Een stap vooruit ………………….!
Wie de laatste jaren eens rondgekeken heeft bij het wedstrijdbootvissen kan
niet anders dan tot de conclusie komen dat het bootvissen aan het vergrijzen
is. Willen we in de toekomst wedstrijden blijven organiseren en bij deze
wedstrijden aansprekende resultaten gaan boeken, dan zal er een nieuwe
generatie jonge bootvissers nodig zijn om de huidige groep bootvissers te
vervangen. Sportvisserij Nederland ziet hier ook de noodzaak van in en wil in
samenwerking met Spro Sports Professionals het voortouw nemen. Met coach
en tweevoudig Nederlands Kampioen Henri Karremans is er voor een opzet
gekozen om jonge vissers vanaf 16 tot en met 25 jaar de kans te geven een
volwaardige wedstrijdvisser te worden.
Waar bestaat de opleiding uit:

Één theorieavond, waarin alle aspecten van het bootvissen aan bod
komen, zoals:
* Onderlijnen maken, waarmee je op wedstrijden goed gaat vangen.
* Voorbeelden van hengels en molens met specifieke eisen voor het vissen op
een grote, maar ook op een kleinere offshore- boot.
* Wat je verder nog nodig hebt aan spulletjes voor het bootvissen, zoals viskist,
lood, reservespoelen, aasnaalden, bindelastiek e.d.
* Welke aassoorten gebruik je en hoe krijg je die in optimale conditie om meer
te vangen dan een concurrent. Ook aan het “opzetten” van het aas op de haak
wordt aandacht besteed, omdat dat eenmaal uitmaakt of de vis doorbijt of
loslaat.
* Mentaliteit tonen tijdens de selectiewedstrijden en Nederlands
Kampioenschap: Hoe kun je je mannetje staan en opkomen voor je eigen
belangen, zonder dat meteen je concurrenten boos worden.
* Welke onderlijnen gebruik je tijdens welke omstandigheden bij het vissen op
diverse vissoorten. Op wijting vis je nu eenmaal “hoger” dan op schar, die zich
op de bodem bevindt. En dan gebruik je natuurlijk ook andere onderlijnen.

* Hoe “leg je de ingeworpen onderlijn weg” nadat je ingegooid hebt. Wanneer
vis je met een redelijk strak aangedraaide lijn en wanneer geef je extra lijn. De
manier van hoe je vist bepaalt mede of je vis vangt of niet. Ook is het belangrijk
om in te gooien tegen de getijdenstroming in of afhankelijk van je plaats op de
boot, juist met de getijdenstroming mee en dan veel lijn geven en dan
zogenaamd over de kop vissen” …………..
* Aandacht voor materialen voor als je in het buitenland op wedstrijden
terecht komt via de Nationale Selectie. Niet alleen de hengels zijn anders, maar
de omstandigheden zijn totaal anders dan op onze eigen Noordzee.
* Met het toetreden tot het NOC/NSF gaat vanaf 2017 op de wedstrijden van
Sportvisserij Nederland het “catch en release-systeem” gebruikt worden. Dat is
één van de voorwaarden om gerekend te worden tot topsport. Ook wij als
wedstrijdvissers zullen daar rekening mee moeten houden.

Drie praktijkdagen op de Noordzee ,wanneer we met de
offshore-boot van coach Henri, de “Delta Queen”, de Noordzee op gaan vanuit
Stellendam om alle geleerde theorie in praktijk te brengen. Voor wie zelf geen
bootvisspullen heeft, wordt in het beschikbaar zijn daarvan voorzien. De meest
gebruikelijke aassoorten voor onze Noordzee zullen aanwezig zijn en het
gebruik daarvan wordt ingeoefend. De praktijkdagen zullen elke dag vervist
worden in de omgeving van de Nieuwe Maasvlakte, waar normaal gesproken in
de tijd van het jaar dat de opleiding plaatsvindt, redelijk wat vis rondzwemt.
Elke praktijkdag heeft dezelfde indeling:
7.30 uur : inschepen op de “Delta Queen” in de binnenhaven van Stellendam.
9.00 uur : aankomen op de visstek en starten met het “opleidingsvissen”.
12.00 uur : nuttigen van een bakje soep en een paar broodjes worst.
12.30 uur : start van een wedstrijdje, dus eerst loten voor de plaatsen aan
boord, met twee verschillende plaatsen. Na één uur vissen binnen tien
minuten wisselen. Tijdens de wedstrijden wordt gebruik gemaakt van het
“catch en release-systeem” van Sportvisserij Nederland en wordt de vis ook
volgens dat systeem gewaardeerd.

14.40 uur : Stoppen met vissen, opruimen, de boot alvast een beetje
schoonmaken en terugvaren naar Stellendam. Tijdens het varen wordt de
uitslag van het wedstrijdje berekend.
16. 00/16.30 uur : aankomst in Stellendam, de boot verder schoonmaken en
daarna ……………nog even een frietje eten in de frituur aan de haven, waar dan
ook de uitslag van de wedstrijd bekend wordt gemaakt!
Uiterlijk 17.15 uur : weer op weg naar huis!

Iedere deelnemer ontvangt een cursusboek op de theorieavond met daarin
uitvoerig beschreven alle belangrijke zaken, die in de cursus besproken
worden!

De deelname aan de opleiding is gratis en komt deels voor rekening van
Sportvisserij Nederland, Spro Sports Professionals en coach Henri Karremans,
die zijn boot voor deze opleidingsdagen belangeloos beschikbaar stelt! Ook
Rien Hermes uit Oud Gastel, de bedenker en vervaardiger van allerlei
innovatieve onderlijn- systemen en diverse afhouders in metaal en plastic doet
zijn duit in het zakje door spulletjes beschikbaar te stellen!
Het enige wat we van jou verwachten is dat je eigen vervoer regelt (of met
elkaar afspreekt) om in Stellendam te komen. De plaats van de theorieavond
zal waarschijnlijk gezocht worden in de buurt van waar de meeste deelnemers
vandaan komen! En natuurlijk ……….. een positieve instelling, want bij
wedstrijdvissen op de boot gaan “spanning en plezier” hand in hand!
Heb je interesse, schrijf je dan in door een mail te sturen naar Sportvisserij
Nederland ( wedstrijden@sportvisserijnederland.nl ), waarin je aangeeft dat je
graag mee wil doen aan de cursus wedstrijdbootvisser!
De data van de praktijkdagen worden in overleg met de deelnemers en
natuurlijk de weersomstandigheden vastgesteld! De start van de cursus vindt
plaats in ieder geval plaats op vrijdagavond 2 juni! Je kunt je vanaf nu
inschrijven, maar je inschrijving moet uiterlijk binnen zijn op 30 april!

