
 

                          
                      
 

Verslag extra trainingsdagen WK boot in La Rochelle, Frankrijk. 
 

Zoals de voorgaande jaren maakt het bootteam van Sportvisserij Nederland enkele dagen 
vrij om eerder te vertrekken naar La Rochelle in Frankrijk. 

 
Hier wordt dit jaar het Wereldkampioenschap boot georganiseerd. 
Dit zou eigenlijk plaats vinden in Juli bij het gastland Zuid-Afrika, maar Zuid-Afrika kon aan 

bepaalde eisen niet voldoen en gaf de organisatie van dit gebeuren terug aan de FIPS-M 
(FIPS-Mer = overkoepelende wereldbond in zeevisserij). 

Toen moest op korte termijn een ander land gezocht worden die de organisatie van dit 
gebeuren op zich wou nemen. Frankrijk was bereid dit met instemming van FIPS-M te 
doen.  

 
La Rochelle 

Er werd gekozen voor La Rochelle, mede omdat daar meer grote boot wedstrijden worden 
georganiseerd en het daar onder deskundige leiding staat van de bekende boot 
wedstrijdvisser, Francis Couzinet.                                                                              

Mijn eerste indruk van La Rochelle was, dat de boten voor de trainingen perfect waren, de 
jachthaven voor vertrek zag er goed uit met voldoende parkeergelegenheid en ook het 

hotel en de boten voor de wedstrijddagen waren in orde.                                                                       
Deze boten zijn wel plaatselijke vissersboten waar op elke boot 10 vissers worden gezet en 
daar zijn de boten groot genoeg voor. 

 

 
Het Nederlandse Team met op de achtergrond de haven van La Rochelle 

 

Nederlands Team 
Het Nederlands team bestaat dit jaar uit, Jan Schoonen, Joop Schik, Sjaak Verburg, dit zijn 

mensen met eerdere WK ervaring en Arne van de Broek en Barend van de Berg die voor de 
eerste keer een WK boot vissen.  



Barend van de Berg is in het begin van de tachtiger jaren ook als eens lid geweest van het 
nationale team voor het vissen van een WK boot. 
Als coach gaat Wil Franken mee om het Nederlandse team te begeleiden. 

 
Donderdag 30 augustus 

Vooraf waren al 2 extra trainingsdagen aangevraagd om het terrein te verkennen.                                                                                                                            
Op donderdag 30 Augustus moesten we om 07.00 uur verzamelen bij de hengelsportzaak 
van Francis Couzinet aan de haven en daar werd het visaas overhandigd aan de diverse 

landen en stond er een bestuurslid klaar van de plaatselijke club om ons naar de boot te 
begeleiden. 

 
Het was de schipper zelf die ons 
begeleidde naar de haven en de boot. 

De boot die we toegewezen kregen van 
de organisatie was een Rhea 750, een 

uitermate geschikte boot voor dit doel 
met redelijke ruimte om te vissen, niet 
overdreven , maar met 5 personen 

gaat het wel, 4 achterop en 1 voor het 
stuurhuis want daar was ook nog 

plaats voor 1 persoon. 
 

 
>> Voorbereiding voor vertrek uit de haven 

 
 

Voor deze dag waren de weersvoorspellingen niet optimaal met een verwachte golfhoogte 
van 1,70 Mtr. De vooruitzichten voor de vangsten waren ook niet zo goed te noemen, dit 

omdat de dag van te voren de Duitsers en de Luxemburgers weinig gevangen hadden, met 
als voorbeeld de Duitsers. Die hadden met 5 personen slechts 12 vissen gevangen boven 
de wettelijke maat die tijdens het WK gehanteerd wordt. 

Voor de trainingsdagen was door de organisatie een speciale trainingszone aangewezen op 
de kaart waar gevist mocht worden; dit om de wedstrijdzones niet te belasten. 

Zo’n trainingszone geeft meestal een ander beeld dan de wedstrijdsectoren, wat betreft de 
vangsten. Het organiserend land geeft op die manier niet veel prijs aan de concurrentie. 

Op zich niet verwonderlijk gezien het thuisvoordeel van het Franse team. 
Na overleg met de schipper werd er besloten om daar naar toe gaan om te vissen op 
dorades, maar als het niet bekwaam was zou er geankerd worden dichter onder de kant. 

Op de plaats aangekomen maakte de boot veel water door overspoelende golven en er 
werd meteen dan ook terug gevaren naar een plek dichter onder de kant. 

Hier was voorspeld dat er geen kleine vis zou worden gevangen, maar alleen conger en 
hondshaai. 
 

De diepte daar was slechts 7 tot 10 Meter. Het aas wat aan 
de haken overboord ging, was sardientjes, een goede vette 

vis en uitermate geschikt voor die gladde jongens. 
Barend van de Berg beet de spits af met een conger. In 
totaal volgden er nog 20 stuks, waarvan Joop Schik er 8 voor 

zijn rekening nam. 
Toen de stroming eruit ging werd er na overleg met de 

schipper besloten om te stoppen met vissen en terug te 
keren naar de haven. 
 

 
<< Joop Schik met een conger 

 
 

 



Vrijdag 31 augustus 
Op vrijdag 31 augustus gingen we voor de 2e keer de zee op om te trainen, na het aas 
opgehaald te hebben bij de hengelsportzaak. Ook daar stond de schipper weer klaar om 

ons mee te nemen naar de boot. 
Het was wel een andere schipper en een andere boot, maar voor ons veranderde er niet 

veel want de boot was weer Rhea 750 met dezelfde ruimte om te vissen. 
De wind die nacht was gedraaid van west naar noord en volgens de schipper was dit veel 
beter; dit omdat er gevist kon worden van het grote eiland dat daar voor de kust ligt. 

Vandaag zou de schipper weer naar een plaats gaan in de trainingszone om te vissen op 
Dorades en mocht het weer nog steeds niet meewerken, kon altijd nog uitgeweken worden 

naar de plaatsen voor de congers. 
Maar het weer was goed en de golfslag viel ook mee zodat we vandaag het normale 
programma af konden werken waar we voor gekomen waren. 

Er werd gevist op verschillende plaatsen en op verschillende dieptes. 
Er werden dan eindelijk wat dorades gevangen boven de maat van 23 cm.  

Er  werden 10 dorades gevangen en ongeveer 40 hondshaaitjes, voor de rest was het 
horsmakreel, maar die telt dit jaar niet mee in La Rochelle. 
 

 
Arne v.d. Broek in actie 

 
In totaal werden er ca. 79 vissen gevangen die boven de maat waren, er werden ook nog 

wat congers gevangen , maar daar was er maar 1 van aan de maat (58 cm) 
Maar zoals ik al eerder vermeldde, werd er niet gevist op de goede plaatsen en het 

Kampioenschap zal dan ook een heel andere uitslag geven dan de trainingsdagen. 
Maar die 2 dagen waren toch vruchtbaar gezien de vangsten, want we hebben de zee ter 
plaatse geproefd en het team is ook veel beter op elkaar ingespeeld. 

We hopen dat deze goede voorbereiding tot een goede uitslag zal leiden. 
 

 
Wil Franken 
 
 
 
 
 
 


