
 

                          
      
 
Het WK Bootvissen gaat zondag 26 September van start in Budva, Montenegro. 
Het team is enkele dagen van te voren vertrokken om 2 extra trainingsdagen in te lassen om de visserij daar 
en beetje onder controle te krijgen. Het team bestaat uit Ernest Ripson, Piet Buijk, Peet Leentjes, Henry 
Hachmer, Chris van de Vreede en als coach Wil Franken. 
 

De 1e dag hadden we een redelijke boot voor onze 

trainingsdag waar we met zijn allen op konden 
vissen, maar diverse andere landen moesten 

genoegen nemen met 2 kleine open bootjes om 6 
personen  te kunnen laten vissen. 
De weersomstandigheden waren de 1e dag zeer goed 
en konden de boten en bootjes naar alle sectoren toe 

om te trainen.  
 
De visserij was redelijk, maar wel kleine vis. Het aas 
wat we krijgen bestaat uit mossels, grote garnalen en 
inktvis in voldoende hoeveelheid. Op het einde van de 
visdag kregen we van de schipper te horen dat hij 
ook voor ons moest varen op de 2e dag, dit tot groot 

genoegen van het team gezien de toestand van de 
boten daar ter plaatse. 

               Peet Leentjes bij de training 
 

De 2e dag was het weer omgeslagen en zijn met behoorlijk wind en regen vertrokken vanaf de pier van het 
vakantiepark, we zouden gaan proberen in sector 4, maar daar aangekomen bleek het toch niet verantwoord 
om daar te blijven liggen vissen omdat de golven steeds hoger werden. We zijn daar al na 1 uur weggegaan en 
hebben beschutting gezocht bij het eiland voor de kust. Daar werd wel een aardig visje gevangen, maar klein 

van stuk. Ze hadden wel de juiste maat om mee te tellen voor de wedstrijd. 
 
Na dit stuk te hebben afgevist hebben we besloten om terug te keren naar de kant, omdat de wind en regen in 
grote hoeveelheden omlaag kwamen en door de wind de boot van zijn anker ging. Aan de kant gekomen waren 
de meeste boten en bootjes al terug gekeerd vanwege de veiligheid. 
De hengels die de Firma Spro ons ter beschikking heeft gesteld voldoen zeer goed voor deze visserij; we 
hebben gekozen voor heavy Feeders , model Titanex pro power van 3,90 meter. 

 
 
Tot heden toe is de organisatie redelijk tot 
goed te noemen, maar de boten voor de 

wedstrijddagen zullen waarschijnlijk een 
groot probleem gaan geven, aangezien 
iedereen veel hengelsportmateriaal bij zich 

heeft en de bootjes slechts aan 4 personen 
plaats bieden . 
 
Hier zal in de captains vergadering wel het 
nodige over gezegd worden en er zijn al 
diverse landen die hier geen genoegen mee 

nemen. 
De captains vergadering is op zondagmorgen 
en daarna is de openingceremonie van dit 
Wereldkampioenschap boot. 
 
 

 

Over dit kampioenschap de volgende dagen meer nieuws via deze website. 
 
Wil Franken. 
 
 


