
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal vanuit een warm en zonnig Portugal. 

 

6 mei 2013 

Gisteren de openingsceremonie gehad en vandaag de trainingswedstrijd maar helaas geen 

uitslag nog. 

 

Goed weer hier in Portugal en vooral begin afgelopen 

week veel vis, voornamelijk harder, tarbot, makreel 

en geep. Naarmate de maan naar halve stand ging en 

de verse Nederlandse slikken opraakten werd de 

visserij minder. Geen tij en weersverandering naar 

windstil en warm weer waren hier debet aan denk ik. 

Nu vooral visserij op makreel, horsmakreel, geep en 

een enkele harder.  

 

De accommodatie is perfect evenals de organisatie, 

minpunt is het eten, ruim onvoldoende, een 

opgewarmde hap ergens anders gemaakt en ter plekke 

weer opgewarmd, gevaarlijk met dit warme weer, we 

eten dus s’avonds maar in het huisje. 

 

7 mei 2013 

Na een rustige trainingswedstrijd was het vandaag voor het "echie", 

direct al veel makreel en wat geep, een enkele harder was het deel 

vandaag, wat donkerder weer dan gisteren en de stek was Carvahal 

beach. 

Een strand waar de plek waar je lootte 

veel impact had.  

De jonge ploeg van Westkapelle 

scoorde prima met een 3e plek achter 

Santa Ana uit Spanje en de 

wereldkampioen Robaleiro uit 

Portugal, Eurovissers korps wist een 7e 

plek te bemachtigen van de 18 

deelnemende korpsen. Een goed begin 

al met al van de Nederlanders, 

 

Morgen de 2e wedstrijd op Comporta 

beach. 



 

10 mei 2013 

Prachtig weer en geen wind waren de ingrediënten van de 2e en 3e wedstrijd dagen. Portugal, 

Spanje, Frankrijk en ook het Belgische Penn team met al hun ervaring deden het uitstekend. 

Wij komen hier gewoon nog te kort, ondanks een week voorvissen om goed mee te kunnen 

draaien in de top. Visserij op makreel en geep is het hoofddeel, soms een enkele zeebaars, 

harder, trekkervis en tarbot. 

 

De 2
e
 wedstrijd werd vervist op Comporta beach en er werd slecht gevangen in vergelijking 

met de eerste wedstrijd, makreel, zeebaars ,wat tarbot en geep. Eurovissers korps werd 

13e,Westkapelle 16e. 

 

De 3e wedstrijd werd vervist op Aberto Nova beach en hier werd goed vis gevangen. Naast de 

eerder genoemde soorten waren hier in wat zones trekkervissen te vangen. Zowel Westkapelle 

als Eurovissers konden geen potten breken en eindigden wederom in de achterhoede. Spanje 

en Portugal maken de dienst uit en het Belgische Penn team heeft nog een kans op een derde 

plek. Vandaag de laatste wedstrijd. Veel geleerd en na dit W.K. begin ik aan een database 

waar ieder korps wat wordt afgevaardigd informatie uit kan putten. Morgen een verder 

verslag. 

 

 

Arthur van Tienen 

Eurovissers 

 

 

 


