
 

           
 
 
 
 

Nederlands team wint Meerlanden (Nationscup) boot 
 

Het Nederlands Bootteam van Sportvisserij Nederland heeft onder leiding van coach Wil Franken 

afgelopen weekend de Meerlanden Boot of Nationscup gewonnen in Colijnsplaat, Zeeland. 

Het team bestond uit Louis van Bommel, Rien van Eekeren, Ernest Ripson, Frank van Schilt en Sjaak 

Verburg. 

 

Luxemburg was dit jaar het gastland, maar aangezien Luxemburg niet aan zee ligt, dienen zij altijd 

een keuze maken waar zij deze wedstrijd organiseren. 

Luxemburg organiseert de laatste 2 jaar hun eigen kampioenschappen vanuit Zuid-West Nederland. 

Daarom hebben ze gekozen voor Colijnsplaat als thuishaven en Hotel Van de Valk in Goes als 

accommodatie; een prima combinatie. 

 

Zoals gewoonlijk staat deze Nationscup altijd gepland in het weekend van Hemelvaart. Dit omdat de 

meeste mensen dan toch al vrij hebben of een lang weekend maken. 

De deelnemende landen zijn: Duitsland, België, Nederland en het gastland Luxemburg. 

Om de beurt organiseert één van die landen en er wordt gevist met een team van 5 personen van 

elk land. 

 

 
De Rover en Quo Vadis op volle zee 

 

Er werd vanuit Colijnsplaat gevist op 5 kleine boten met elk een deelnemer van een van die 4 

landen. 

De deelnemende boten waren de Aisling, Rover, Quo Vadis, Annick en de Duikcharter, dezelfde 

boten die ook voor Sportvisserij Nederland varen op het Nederlands Kampioenschap boot. De 

deelnemers hadden dus ruim voldoende plaats aan boord om hun hobby uit te kunnen voeren. 

 



De controleurs aan boord (Anglingcaptains) waren uitgebreid met van België, Ronny de Ranter, van 

Duitsland Jens Illmeijer en voor Nederland Wil Franken, de andere 2 controleurs waren van de 

organisatie. Dit gebeurt allemaal op een vriendschappelijke basis. 

 

Er werd gevist in 4 periodes van elk 75 minuten, dus in totaal 5 

uur. Er werd na elke periode gewisseld van plaats en dit gebeurde 

elke keer kruiselings, op het einde van de dag heb je elke visplaats 

aan boord gehad. 

 

Het aas bestond uit 800 Gram Zeepieren en 500 Gram 

Messchelpen, niet bijzonder veel voor deze visserij met zoveel 

activiteit op de bodem van de zee. 

De kunst daarbij was dan ook om met die hoeveelheid rond te 

komen en je aas goed te verdelen over die 4 periodes, want er is 

niets erger als je volop in de beet zit en dan zonder aas te vallen. 

Dat was ook de reden om een extra trainingsdag in te lassen, al 

was het alleen maar om met die hoeveelheid aas rond te komen. 

Dan moet je ook weer geluk hebben met het aas wat je krijgt, of 

het grote of kleine pieren zijn. 

 
                                                         >> Ernest Ripson tijdens de trainingsdag 

 

 

De eerste dag was het weer niet erg betrouwbaar en werd er besloten om niet ver op zee te gaan en 

onder de kust tussen Oostkapelle en Domburg, vanwege de toch aantrekkende wind uit zuidelijke 

richting. De vangsten aldaar waren redelijk, maar staan niet in verhouding met de visserij tussen de 

Meerkerk en de ZBJ Boei. 

De vangst bestond voornamelijk uit schar, met enkele botten en 2 leuke zeebaarzen. De boten lagen 

bij elkaar in de buurt en aan boord waren dan ook geen grote verschillen, wat de vangst betrof. 

 

Op de Quo Vadis 28 

stuks, de Rover 35 

stuks, de Duikcharter 

29 stuks, de Annick 35 

stuks en de Aisling 23 

stuks voor de winnaars 

aan boord.  

 

De winnaars op elke 

boot waren wel 

allemaal de 

deelnemers van 

Nederland  

 
<<  Sjaak Verburg in actie 

 

 

 

 

 

 

 

Om dit 2-daagse evenement te beginnen met alleen maar Nederlandse deelnemers als winnaar op 

elke boot, was natuurlijk een klinkend resultaat. 

Louis van Bommel bracht het meeste gewicht aan de wal met 5710 Gram. 

Met het landen team hadden we natuurlijk een 1e plaats met in totaal 10 klassements-punten, 

gevolgd door Duitsland met 31 Punten, dus wel een leuke voorsprong. 

Maar gelukkig werden ze niet overmoedig, want er kwam nog een dag en ook die moest succesvol 

afgesloten worden voor de goede klassering bij de landen teams. 

 



 
 

De 2e dag was het weer voortreffelijk en kon opgestoomd worden naar de stekken tussen de 

Meerkerk en de ZBJ Boei, dit op een ideale diepte van 14,50 meter met laag water buiten.  

 

Vanaf het begin van de wedstrijd 

werd er veel vis gevangen. Hier op 

deze plaats hadden wij op donderdag 

getraind met het team en hadden 

daar ook veel vis.  

De vis was die dag voor 85% aan de 

maat, maar tijdens de wedstrijd bleek 

dat er veel kleinere vis werd 

gevangen en het percentage wat 

terug gegooid moest worden stond 

zeker op 60%. 

 

 

                     Actie tijdens 2e wedstrijddag 

 

 

Met tijden werd er veel kleine wijting gevangen en was de 

schar ook aan de kleine kant.  

De vangst van die kleine vis was niet goed voor je 

aasvoorraad; dit werd een aanslag op de voorraad pieren en er 

moest dan nog voorzichtiger met het aas omgesprongen 

worden. 

Maar als je er nog minder aas op zet, wordt de vis ook alleen 

maar kleiner en dat was dan ook de reden waarom er zoveel 

ondermaatse vis werd gevangen. 

 

 
                                                       >>  Beeld van de weging 

 

 



Maar er was zoveel vis dat er toch nog 2 deelnemers waren die er net iets meer dan 100 

exemplaren vingen boven de maat. Ernest Ripson ving er 102 en Louis van Bommel was goed voor 

101 stuks. Louis van Bommel ging weer aan de haal met de 2e dagzege en een totaalgewicht van 

12700 Gram, direct gevolgd door Ernest Ripson met 12490 Gram. 

Sjaak Verburg werd ook winnaar aan boord met 78 stuks en een gewicht van 9360  

Rien van Eekeren en Frank van Schilt werden 2e aan boord met 77 en 74 stuks. 

 

In het landen klassement werd duidelijk dat we weer de dagzege hadden behaald. 

Dit was dan voor ons een daverend succes en na snel gerekend te hebben, hadden we de eerste 5 

plaatsen bezet in het individueel klassement. 

Later op de avond tijdens het afscheidsbanket en de prijsuitreiking bleek dat onze berekening juist 

was; dit evenement kon in ieder geval niet meer kapot.  

 

De uitslag van de 2 daagse wedstrijd werd dan ook 

gewonnen door Louis van Bommel met 5 klassements-

punten, gevolgd door Ernest Ripson met 7 Punten en als 3e 

Sjaak Verburg met ook 7 punten. Ernest ging voor omdat 

hij in één van die dagen een betere daguitslag had. Op nr. 

4 eindigde Rien van Eekeren met 10 punten en Frank van 

Schilt sloot het rijtje af op een 5e plaats met 13 punten. 

 
<<  Winnaar Louis van Bommel 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Goud voor Louis, Zilver voor Sjaak en Brons voor Ernest  

 

In de uitslag van het landen klassement werden we natuurlijk 1e met slechts 2 klassementspunten, 

gevolgd door België op de 2e plaats met 5 punten, op de 3 plaats kwam Duitsland ook met 5 punten, 

maar met minder gewicht dan België. 

 

                               
Het “gouden” Nederlandse team 



 

 

Het organiserend land Luxemburg moest genoegen nemen met een 4e en laatste plaats, maar dat 

vonden zij niet erg. Het belangrijkste voor hen was dat het evenement goed geslaagd was en dat 

was zeer zeker het geval. Daarom een pluim voor Luxemburg en we hopen nog lang met deze 

landen samen te werken om dit evenement elk jaar weer tot een succes te maken. 

 

De totaal uitslagen treft u bijgaand aan. 

 

 
 

Coach Wil Franken 

 

 

 


