
 

                          
                      
 
 
Verslag  1e wedstrijddag op WK boot in La Rochelle, Frankrijk. 
 

 

Vroeg uit bed om aan de 1e  wedstrijddag te beginnen en al om 06.00 uur aan te schuiven 
aan het ontbijt, waarbij je aan de gezichten van de diverse deelnemers kon zien dat ze 

nerveus en gespannen waren. 
 
Na het ontbijt werden de lunchpakketten via de coaches aan de deelnemers uitgereikt. 

Daarna werd er vertrokken naar de haven om in te schepen bij de wedstrijdboten.     

 
Opstellen van de deelnemers 

 
 

De deelnemers werden eerst opgesteld in vakken per boot zodat de organisatie kon zien of 
iedereen compleet was, daarna gingen ze onder begeleiding van de controleur naar de boot 

aan de steiger. 
 

 
Aan boord gaan 



Het mooie van de loting voor de 1e dag , was dat  het Nederlandse team allemaal een 
Fransman aan boord hadden geloot, wat in ons ogen toch een voordeel is. 
 

Er werd besloten door de organisatie om te vissen in sector 3, deze sector omvat bijna het 
gehele wedstrijdgebied en is ruim opgezet zodat er bij de boten grote verschillen kunnen 

ontstaan en ook veel plaatsen zijn waar verschillende vissen worden gevangen.  
Met de trainingsdagen waren er nl. boten bij die alleen maar Congers vingen, andere boten 
vingen alleen maar Steenbolk of Hondshaaitjes, terwijl de Engelsen 6 Roggen aan boord 

hadden tijdens een van de extra trainingsdagen. 
In heel het gebied zit zoveel verschil en variatie dat de schipper een belangrijke rol zal 

spelen in dit geheel. Het gebied heeft een oppervlakte van 12 bij 8 Mijl. 
 
Aan boord werd er geloot voor de plaatsen en werd het aas verdeeld aan de deelnemers, 

daarna was er een half uur gelegenheid om de materialen uit te pakken en het aas te 
verzorgen. 

 
Om  07.30 uur vertrokken de boten 
uit de haven om op te stomen naar de 

visgronden 
De tocht naar de visgronden duurde 

ongeveer 1 uur.  
 

De wedstrijd begon om 09.30 uur, dus 
was er voor de deelnemers volop 
gelegenheid om hun Inktvis te 

kloppen en te snijden en ook de 
sardines te fileren en dit alles op te 

binden met elastiek, want tijdens de 
wedstrijd was daar geen gelegenheid 
meer voor. 

                    Op weg naar de visgronden 

 
Het is dus belangrijk om Koelelementen bij te hebben die je bij je geprepareerde aas kan 

voegen om bederf te voorkomen door de brandende zon. Sardines zijn tenslotte heel teer 
en gevoelig voor dat soort dingen. 

 

   
Jan Schoonen en Sjaak Verburg prepareren hun materiaal 

 

De wedstrijd duurt 5 uur in totaal en die is verdeeld in 4 periodes van elk 1¼  uur; tussen 
elke periode is een pauze van 10 minuten en wordt er elke keer van plaats gewisseld.  Dit 
gebeurt elke keer kruislinks waarbij je toch 4 verschillende plaatsen aan boord krijgt, 2 x 

voorop en 2 x achterop. 
 



Voor de vis is een puntensysteem, je krijgt voor elke vis een punten waardering b.v.                              
Conger , Leng  en Rog  = 6 punten.         
Al deze vissoorten moeten wel aan de wettelijke maat voldoen.                                                                                                              

Maigre = 5 punten. 
Alle Zeebrasem soorten =  4 punten. 

Pollak = 3 punten 
Wijting, Hondshaai en Kathaai = 2 punten. 
Alle andere soorten = 1 punt, maar ze moeten dan wel boven de 18 cm. zijn. 

 
Daarom is het belangrijk om bij een Fransman te loten en zeker als ze op conger plaatsen 

gaan liggen om goede punten te scoren, je vist dan wel per boot voor je punten , maar 
over alle boten gezien kan daar een behoorlijk verschil optreden als het op de daguitslag 
aan komt. 

 
Vissoorten zoals Makreel mag men niet als visaas gebruiken als je die vangt; dit mag 

normaal wel tijdens Wereldkampioenschappen en andere wedstrijden, maar hier is het 
verboden omdat alle vis op basis van catch and release is, dus vangen, punten toekennen 
en levend terug plaatsen in zee. 

 
Er werd gevist tot 15.00 uur en tegen 16.00 uur kwamen de eerste 3 boten binnen; om 

16.15 uur liep de laatste boot binnen. 
De verwachte verschillen waar voor gevreesd werd werden werkelijkheid. 

Bij de beste boot had de winnaar 80 vangstpunten en bij de slechtste boot had de winnaar 
aan boord slechts 24 punten. 
Frankrijk had 4 deelnemers met een 1 en werd algemeen 1e. Engeland volgde met 3 

deelnemers met een 1 en werd 2e in de uitslag,  Italië kwam op de 3e plaats. 
Nederland kwam bij de landen op een teleurstellende 13e plaats bij de landen 

 
 
Bij de deelnemers van Nederland was 

Barend van de Berg de beste 
Nederlander, hij kon zich staande houden 

tussen al dat geweld en liet zich zoals we 
hem kennen niet van de wijs brengen.  
 

Hij werd 3e aan boord en kwam in het 
klassement op een 28e plaats.                 

 
 
<< Barend v.d. Berg 

 
 
 

Joop Schik werd 5e aan boord en 43e in de uitslag,  Arne van de Broek werden 6e aan boord 
en kwam op een 56e plaats, Jan Schoonen werd 7e aan boord en 61e in de uitslag terwijl 

Sjaak Verburg niet aan maatse vis kon komen en aan het eind van de dag er geen vis op 
zijn kaart stond genoteerd, maar hij was niet de enige van het hele deelnemers veld. 
Hij kreeg een 7 genoteerd aan boord en een 69e plaats in de rangschikking. 

 
Vandaag bleek weer eens dat de loting aan boord heel belangrijk was en als de stroming 

erdoor kwam moest je opdat moment achterop geloot hebben en dat was maar voor 2 
deelnemers weggelegd. 
 

Morgen hoop ik beter nieuws aan jullie te melden. 
 

Wil Franken 


