
 

                          
      
 
Verslag 1e dag Topcompetitie Bootvissen – 9 oktober 2011 
 

 
De kop is er weer af na de 1e dag van de topcompetitie boot voor plaatsing voor het WK bootvissen 2012 in 

Zuid Afrika. 
 

Het weer zag er heel de week slecht uit en zelfs op donderdag 

voorafgaand gaf windguru nog golfhoogtes van 3,50 meter voor 
zondag. Vanaf dat moment is na overleg met de schipper 
besloten om te vissen op de Oosterschelde. 
Hiervan zijn toen alle deelnemers in kennis gesteld, zodat ieder 

kon gaan werken aan zijn materiaal. 
Voor de Oosterschelde heeft men natuurlijk weer fijner materiaal 
nodig dan als men buiten op zee vist, en ook omdat er op cm 
gevist wordt op de Oosterschelde. Dit volgens het reglement. 
 
 
Voorbereiding van het aas 

 
 
Er werd wat later vertrokken i.v.m. het getijde en dan zouden we gelijk 
stroming hebben. 

Onze stek werd in dit geval de omgeving van de Oosterschelde brug; daar 
werd de week voorafgaand heel veel wijting gevangen door de boten vanuit 
Bruinisse.  

Maar de veranderingen van het weer speelden op de Oosterschelde niet in 
ons voordeel. Op de marifoon hoorden we overal slechte berichten van de 
sportvisboten. 
 
Er kwam wel wat vis boven maar niet om over naar huis te schrijven.  
Joop Schik was in de 1e periode een uitschieter aan bakboordzijde met 25 
stuks vis, voornamelijk kleine Wijting van gemiddeld 22 cm.  

Sjaak Verburg was aan stuurboordzijde een uitschieter met 17 stuks vis. 
 
In de 2e periode namen de vangsten al behoorlijk af, en weer gaf Sjaak 
Verburg geen krimp en viste 14 stuks bij elkaar. Aan bakboordzijde waren de 
verschillen niet groot, maar Jan Schoonen werd winnaar met 11 stuks. 

 
        >> Joop Schik 
 
Voor de 3e periode is verkast naar de kering omdat daar volgens verwachting wat meer stroming zou zijn, maar 
daar viel het ook tegen met de stroming. De vangsten aldaar bestonden voornamelijk uit grote, grove scharren 
en een paar grote botten. 
 

Aan stuurboordzijde werd Koos Roels winnaar met 11 
stuks vis en aan bakboordzijde Arne van de Broek met 5 

stuks. Kees van de Velde zag een mooie paling aan zijn 
neus voorbij gaan; hij moest hem conform het 
wedstrijdreglement terugzetten in zee. Je moet daar 
natuurlijk wel 3 mooie scharren voor vangen gezien het 
aantal cm. 
 

 
<< Opperste concentratie 

 
 
 
 



 
De wedstrijd dag is goed verlopen. Er werd op de juiste wijze 
ingegooid, een ieder hield zich goed aan het wedstrijdreglement en 

onder de deelnemers heerste een goede stemming. 
 
 >> dagwinnaar Sjaak Verburg 
 

 
De volgende wedstrijd wordt vervist op zondag 13 november en we 
hopen dan dat we naar buiten (Noordzee) kunnen gaan, want ik 
verwacht dat daar behoorlijk wat gul zal zijn en omdat we dan weer op 
gewicht vissen, kan dit aardig wat opleveren aan gewicht. 

 

 
 
 

 
Uitslag: 
  

Stuurboordzijde 
Naam 1e Periode 2e Periode 3e Periode Totaal 

Deelnemer aantal cm klass aantal cm klass aantal cm klass kl.pnt. cm ex. 

Sjaak Verburg 17 354 1 14 278 1 6 151 2 4 783 37 

Andre Verdonk 11 237 2 6 122 3 4 105 4 9 464 21 

Koos Roels 11 233 3 5 106 5 11 254 1 9 593 27 

Louis van Bommel 8 164 4 10 219 2 4 109 3 9 492 22 

Kees van de Velde 5 110 5 6 120 4 1 24 5 14 254 12 

 

Bakboordzijde 
Naam 1e Periode 2e Periode 3e Periode Totaal 

Deelnemer aantal cm klass aantal cm klass aantal cm klass kl.pnt. cm ex. 

Joop Schik 25 538 1 9 188 2 4 93 2 5 819 38 

Jan Schoonen 10 211 2 11 246 1 3 78 4 7 535 24 

Arne van de Broek 7 152 4 7 154 4 5 117 1 9 423 19 

Linda van de Velde 8 171 3 8 173 3 3 66 5 11 410 19 

Barend v.de Berg 5 115 5 5 111 5 4 85 3 13 311 14 

 

 

 
 
Verslag en foto’s: Wil Franken 


