
       
 
Verslag 1e wedstrijddag WK Boot vanuit Cecina Mare, Italie. 

 

 
De kop is er af, terwijl ik mijn rapport aan het maken ben, zijn de boten inmiddels vertrokken voor de 2e 

wedstrijddag. Het zijn lange dagen voor een bootvisser: in de morgen om 4.45 uur uit bed, ontbijt en om 6.00 

uur vertrekken naar de haven. De boten verlaten de haven om 7.00 uur en de wedstrijd op zee gaat starten om 

9.00 uur zodat ieder volop de gelegenheid heeft om zijn aas te prepareren. De gamba’s moeten gepeld worden 

en opgebonden met bindelastiek en de pijlinktvissen moeten schoon gemaakt worden, daarna zacht geklopt 

worden met een biefstukhamertje zodat ze zacht worden en daarna moet het geheel tot smalle reepjes 

gesneden worden. 

 

De wedstrijd op zee duurt 5 uur en is verdeeld in 4 

periodes van elk 1 ¼ uur, dus je vist op 4 verschillende 

plaatsen op de boot, er wordt telkens diagonaal 

gewisseld. De loting voor de plaatsen aan boord gebeurt 

aan boord zelf en de deelnemer moet dan op volgorde 

van de lijst zijn plaatsnummers trekken en zijn aas voor 

die dag in ontvangst nemen. Pas dan mag je beginnen 

met je aas schoon te maken en het prepareren daarvan. 

 

 

 

 

 

Sjaak Verburg maakt zijn aas schoon 

 

 

Er werd gevist op 45 minuten varen van de haven en de waterdiepte waar de boten voor anker gingen 

varieerde van 18 tot 27 meter. Het gebied waar we vissen is niet dieper dan 30 meter. 

De vangsten bestonden voornamelijk uit grondvissen, zoals diverse soorten dorades, regenboog lipvis en 

marmeras (soort baarsje), maar ook enkele vissoorten die gebruikt worden als aasvissen bij de vangst van 

tonijn. De boga die groter van stuk is liet het op veel plaatsen afweten, alleen de vangst van boga was in dit 

geval meer weggelegd voor onze vrienden uit Italie. Marco Volpi had dan ook alleen maar boga en Paolo Volpini 

had voor 70% aan boga in zijn viszak zitten. Maar dat is de kunst van de meesters zelf. 

De vangsten waren zeer wisselend op de boten, op de slechtste boot was de vis zeer klein met een gewicht van 

4240 gram en 167 stuks, terwijl de beste boot  11190 gram liet noteren met een aantal stuks van 211 stuks. 

Marco Volpi stak met kop en schouders boven iedereen uit en werd dagwinnaar met het bovenstaande gewicht. 

Fabio Grati van Italië werd 2e met 187 stuks en een gewicht van 9390 Gram, Mauro Salvatori werd 3e met 183 

vissen met een gewicht van 8520 gram. 

 



Ernest Ripson was bij ons de beste Nederlander en werd keurig 3e aan boord met 85 stuks en 4250 gram, zijn 

concurrenten aan boord hadden meer vis, maar Ernest 

zijn vis was een stuk groter omdat hij de hele dag met 

gamba’s had gevist . Hij staat na 1 dag 20e in het 

algemeen klassement. 

Rien van Eekeren werd ook keurig 4e aan boord met 68 

stuks vis en een gewicht van 3695 gram. Dit was dan 

ook een mooie prestatie omdat Rien voor het eerst 

deelneemt aan een WK-boot en dan ook nog in een 

visserij die hem helemaal niet bekend was. Rien staat 

30e in het klassement. 

Sjaak Verburg werd 7e aan boord met 70 stuks vis en 

een gewicht van 3210 gram. Hij staat op plaats 55. 

Henri Hachmer en Louis van Bommel werden 8e aan 

boord en staan nu 59e en 64e in de ranking. 

 

 

Ernest Ripson (hier tijdens loting) beste Nederlander 

 

Bij de landenteams staat Italië op de 1e plaats, Kroatie op de 2e en Frankrijk staat op 3. 

Nederland bezet de 11e plaats achter Engeland die op 10 staat. Onze zuiderburen de Belgen staan op plaats 13. 

Het weer voor de 2e wedstrijddag  is weer goed te noemen, zonder wind, want de 1e dag stond er een fikse 

deining van de dag daarvoor en waren er zelfs enkele angling captians aan boord hevig zeeziek. 

De temperaturen zijn zeer goed met een tempratuur van 29 graden, ook op het water. 

Het is dus de eerste vereiste om veel water mee te nemen op zee om problemen te voorkomen. 

Morgen hoop ik jullie nog betere berichten toe te zenden om dan ook 1 of meerdere plaatsen te kunnen stijgen 

in het landen klassement. 

 

Wil Franken. 


