
 
 

                          
                      
 
 

Verslag 3e  en laatste wedstrijddag WK Boot in La Rochelle, Frankrijk. 

 
Alle deelnemers van het WK Boot hebben uitgekeken naar deze dag, nl. de laatste wedstrijddag; 

veel deelnemers zijn moe en verlangen naar rust. 

Het is elke morgen om 05.15 uur uit bed, de gehele dag op zee, de spanning en zo goed als geen 

ontspanning. Dat vreet geweldig aan de energie van de diverse deelnemers, en daarbij komt ook 

nog dat het gros van de deelnemers al een behoorlijke leeftijd heeft om dit te ondernemen. De 

gemiddelde leeftijd van alle deelnemers schat ik toch wel op 50 jaar. 

 

 
Vroeg aan de haven en wachten op wat komen gaat 

 

Dat was ook het punt van discussie wat wij als coaches als gesprek aanvoeren tijdens de lange dag 

die ons rest aan de kant. Ieder land klaagt over gebrek aan jeugd, het is niet alleen bij ons te doen, 

overal hoor je dezelfde geluiden. 

De coach van België kon in het verleden altijd een beroep doen op diverse jeugdleden, maar die 

worden ook steeds ouder en vissen inmiddels bij de senioren. 

Ook daar in België waar ze elk jaar diverse weekenden organiseren om meer jeugd aan het water en 

aan het vissen te krijgen en dan met 30 kinderen starten, resteren er slechts 1 of 2 waar men 

misschien van kan zeggen dat het blijvers zijn. 

 

De Belgen hebben al die jaren meegedaan aan het WK Boot voor de jeugd tot 21 jaar, maar moeten 

dit jaar afzeggen bij de Fips-M omdat er maar 3 deelnemers zijn. 

Men verwacht dan ook dat dit onderdeel de komende jaren zal worden geschrapt vanwege te weinig 

belangstelling. Om een WK te organiseren moeten er volgens de regels minimaal 5 landen 

inschrijven, en dit jaar zijn het er na het afhaken van België nog 6 landen over. 

Maar ook die landen hebben hetzelfde probleem als België. Zelfs Italië kent dit probleem. 

 

We komen echter tot de orde van de dag en dat is dat de boten de laatste dag niet ver varen en er 

gevist wordt onder de kust van het eiland  “ILI DE RÉ”. 



De visserij daar bestaat uit congertjes, hondshaaitjes en roggetjes. Geen grote vis, met een enkele 

uitschieter die er rondzwemt.  

 

 
De “Black Pearl” op volle zee 

 

In verband met de wind, die vandaag uit een Noordoostelijke richting waaide en in sterkte was 

toegenomen, werd door de organisatie besloten om de boten niet om 07.30 uur te laten vertrekken 

maar om 08.30 uur. 

Iedere deelnemer kon dan op zijn gemak de spullen optuigen en het aas preparen, zodat er onder 

het varen niets meer gedaan hoeft te worden en men eventueel kon schuilen voor het opspattende 

zeewater. 

 

 

   
         Arne v.d. Broek prepareert zijn aas                              Joop Schik bereidt zich voor 

 



Er werd inderdaad niet ver gevaren bleek achteraf bij terugkomst van de boten in de haven 

En de vangsten waren weer niet om over naar huis te schrijven. 

Maar  ik kan jullie wel vertellen dat de beslissing die we gisteravond genomen hebben om alleen 

maar te gaan vissen op congers en andere grondvis goed uitgepakt heeft voor ons. 

 

De 1e Nederlander die binnen kwam was Sjaak Verburg, maar daar aan boord was niet veel 

gevangen. Ze hadden de gehele dag op zachte grond gelegen en dat is niet goed om een conger te 

vangen. Bij Sjaak aan boord was het de Engelsman Cliff Newbold, die 3 congers wist te vangen en 

1e werd op de boot. Later zou blijken dat dat voor hem een gouden uitslag was. Voorts waren er op 

de boot 3 deelnemers met 1 conger en 3 deelnemers zonder vis, onze Sjaak was bij die laatste 3. 

 

De volgende boot die arriveerde was die van Arne van de Broek, hij was 3e aan boord. 

Even later kwam Jan Schoonen aan wal en die was 2e aan boord. Vervolgens arriveerde Barend van 

de Berg (5e op zijn boot) en tot slot Joop Schik en die bleek winnaar te zijn aan boord. 

Al met al de beste dag voor ons met een 1e , een 2e , een 3e , een 5e en een 7e plaats aan boord. 

 

De individuele uitslag is als volgt: 

1. Francis Couzinet      Frankrijk 

2. Sebastian Gas         Frankrijk 

3. Cliff Newbold           Engeland 

 

 

 

 

       

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Een hevig geëmotioneerde Francis Couzinet, die vervolgens op de schouders wordt genomen 

 

 
 
 

 
 
     Bij de landen: 

1. Frankrijk  

2. Engeland  

3. Kroatië 

 

 
 

 
 

 
 
 
<< Traditiegetrouw 
gaat het winnende 
team te water 

 



Door deze goede daguitslag van het Nederlandse team gaan we waarschijnlijk enkele plaatsen 

stijgen in het klassement. 

De rest van de uitslagen zijn tot op heden (eind vrijdagmorgen) niet bekend want die worden 

vrijdagmiddag vlak voor de prijsuitreiking pas uitgegeven aan de landen. 

Als je de totaaluitslag later wil bekijken kan dat op www.fips-m.org . 

 

Als ik terug kijk op dit kampioenschap kan ik alleen maar zeggen dat het een zeer moeilijke visserij 

was met grote verschillen in visplaatsen van het gebied, waarbij men een arsenaal aan onderlijnen 

moest hebben voor de verschillende vissen. Op zich geen ramp want die worden gewoon gemaakt, 

maar het toepassen en op tijd aanpassen van die materialen vergt toch wel de nodige ervaring in 

dat gebied en dat heb je zomaar niet even onder de knie. 

Het verschil met onze visserij is te groot om daar potten te kunnen breken.  

Engeland heeft ook zo’n soort visserij en dat kan je dan wel zien aan de uitslag ook. 

Vrijdagavond is de prijsuitreiking en zaterdagmorgen gaan we weer naar huis. 

 

 

Wil Franken 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fips-m.org/

