
 

                          
                      
 

Nederland 3e bij Meerlanden Boot (Nationscup) in 

Duitsland. 

 
 
De Meerlanden boot werd dit jaar georganiseerd door 

onze Oosterburen. 

Hierbij liet Duitsland zien dat zij ook een goede gastheer 
kunnen zijn. 
Bij deze uitwisseling waren het gastland Duitsland met 2 
teams, Oostenrijk, Luxemburg, België en Nederland 
aanwezig. 
Nederland werd vertegenwoordigd door Toon van Bladel,  
Eric Goossens, Sjaak Verburg, Arne van de Broek en 

Peter Schuurbiers met als coach Wil Franken. 
 
                                            De Nederlandse ploeg  

 
 
 
We visten met de boot vanuit Heiligenhafen, dit ligt net voor 

het eiland Fehmarn. 

De visserij werd gedaan door middel van te driften op de wind 
en stroming, dit in het zeegebied tussen Duitsland en 
Denemarken (tussen het eiland Duitse Fehmarn en het Deense 
eiland Langeland). 
Er werd gedrift om en om, zodat Bakboord en Stuurboord ieder 
zijn kans krijgt om met de stroming mee te vissen (van de boot 

af). 
 
MS HAI IV 

 
De visserij is op zich zwaar met lange 4 meter hengels waarbij een reel 
het best tot zijn recht komt, het lood wat hierbij gebruikt wordt is zwaar 
en soms heel zwaar, waarbij de snelheid van de drift bepalend is voor het 
loodgewicht. Hoe sneller de drift, hoe zwaarder lood. 

De loodgewichten die hierbij gebruikt worden beginnen eigenlijk pas bij 
400 gram en gaan tot 1000 gram, de Duitsers hebben zelfs nog lood in 
hun bagage zitten tot 1,5 kg per stuks lood. 
Het is nl. de bedoeling om zo dicht mogelijk tegen de bodem te blijven 
met de onderlijn. 
De onderlijn bestaat uit een grote hoekafhouder met 50 cm met 

daarboven een stalen afhoudertje met haak, achter de hoekafhouder  een 
lange onderlijn met nog eens 2 haken, 1 in de midden en 1 op het einde, 
dit geheel vanaf de bovenste wartel en dan tot de laatste haaklijn mag 
niet langer zijn dan de lengte van de hengel. De lengte van de hengel is 
daarbij bepalend voor de lengte van de onderlijn, vandaar dat de Duitsers 
allemaal met hengels vissen van 4,5 meter. Het bezoek aan een 
sportschool van te voren is geen overbodige luxe om je conditie hiervoor 

op peil te brengen. 
De haaklijnen die op de onderlijn gezet worden zijn flink uitgedost met 

allerlei kleuren en soorten drijfkralen. De beste kleuren waren geel, 
geelgroen en fluorrood; dit in combinatie met allerlei soorten 
spinnerbladen. Tussen de haak en de kralen op de haaklijn wordt een 
stuitje gezet, zodat alles niet tegen de haak drukt en het aas (pieren) 
beschadigt. 
               Sjaak Verburg bij de training 



 
Op donderdag 2 Juni gingen we een extra dag trainen om deze visserij een beetje onder de knie te krijgen en 
om te kijken welke lengte hengel voor ons het best geschikt was. 

De visserij viel best tegen omdat er niet voldoende stroming stond en de wind het liet afweten, dus met andere 
woorden dat het weer te goed was voor deze visserij. 
 
Diezelfde avond gingen we wel een heleboel haaklijntjes veranderen en kleurtjes aanpassen van de kralen 

waarbij de winkel aan de haven weer goede zaken deed. 
 

 
            Uitzoeken maar 
 
In de avond was er een diner met alle landen en bestuur, na het diner was er een captains vergadering waarbij 
de bootindeling voor 2 dagen werd geloot. 

De deelnemers van de teams staan in 1 blok bij elkaar, zodat ieder om en om staat. 
Voor de volgende dagen werd voorspeld dat we geen beste visserij zouden krijgen omdat het weer te goed was 
en er geen wind werd verwacht. 
Vrijdag 3 Juni en zaterdag 4 juni vroeg uit bed, om 6 uur aan de haven, 6.30 uur ontbijt op de boot en om 7.30 
uur uitvaren. Het varen naar de visgronden duurde 1,5 uur, dus tijd genoeg om alles op orde te brengen en te 
installeren. 

 

Er werden 2 perioden per dag vervist, 1 voor en 1 na de pauze waarbij van plaats werd gewisseld , tijdens de 
pauze werd de lunch gebruikt aan boord. 
Maar zoals voorspeld werd er niet veel vis gevangen. 
De vis die gevangen werd bestond voornamelijk uit gul, wat wijting en platvis. 
De eerste dag werd er ook een schol gevangen van 55 cm en de 2e dag was het Sjaak Verburg die de grootste 
vis voor zijn rekening nam nl. een mooie gul van 73 cm. 
 

Bovenaan in de uitslag van het landen klassement staat Duitsland 1 gevolgd door Duitsland 2.  
Nederland eindigde op een mooie 3e plaats, dus brons. België werd 4e, Luxemburg 5e en Oostenrijk 6e . 
Individueel werd Sjaak Verburg 7e en tevens de beste Nederlander,  de eerste 6 plaatsen werden in beslag 
genomen door Duitsers die hier wel een thuiswedstrijd visten en dit zware werk gewend zijn. 
De individuele uitslagen van de overige Nederlanders volgen later omdat op de afscheidsavond de uitslagen nog 
niet gereed waren; er was een misverstand ontstaan over de puntentelling bij geen vangstpunten.  

 

Voor 2012 is Luxemburg weer aan de beurt voor de organisatie en deze Meerlanden wordt vervist in Nederland 
en wel vanuit Colijnsplaat als thuisbasis en dan met kleine offshore boten.   
De datum van dit gebeuren is van 17 t/m 20 mei 2012. 
 
Wil Franken 


