
 

            
 

 

Goed weer en heel veel vis op Meerlanden Boot in Zeeland. 
 
Nederland was dit jaar gastheer voor de organisatie van de Meerlanden boot vanuit Neeltje Jans, mede 
mogelijk gemaakt door ondersteuning van Sportvisserij Nederland en sponsor SPRO. 
 
De teams van Duitsland, Luxemburg, België en het gastland Nederland verbleven bij Hotel Van de Valk in Goes, 
wat een goede gastheer is voor evenementen. 

 
 
Op donderdag 13 mei werden de teams verwacht in het 
hotel,  waar na het gezamenlijk buffet de captains 
meeting plaatsvond met de gebruikelijke loting van de 
plaatsen aan boord van Maatje Adriana van Rederij 
Hoogerwerf uit Bruinisse. Duitsland was al enkele dagen 
tevoren aanwezig om te trainen met de boot Big Marlin 
van schipper Andre Vriends. 
 
 
<< Maartje Adriana 

 
 
 

 
Van elk land waren in principe 5 deelnemers, in totaal dus 20 deelnemers, zodat we dit konden vervissen vanaf  
een grote boot. Er werd per dag 5 uur gevist in 2 perioden van elk 2,5 uur, met een pauze van 1 uur om de 
lunch aan boord te gebruiken. In de pauze werd tevens van plaats gewisseld. Voor alle twee de visdagen is er 
een aparte loting voor de plaatsen aan boord. 
 
Het Nederlandse team bestond uit de nummers 6 t/m 10 van de topcompetitie 2009, t.w. Jan Schoonen, Geert 
de Bruijn, Arjan Rijnberg, Andre Verdonk en Ernest Ripson. De laatste verving de zieke Frans de Bruin. 
 
 

>> Wendy Machiels 
 

 
Het team van België bestond uit Willy van Renthergem, 
Yvan van Loffelt en drie jonge mensen die uit de 
kweekvijver kwamen van coach Peter Deheyder, t.w. 
Bert Machiels, Wendy Machiels en Tom Groenendaal. Zij 
waren 2 jaar geleden nog jeugdleden met WK ervaring. 
 
 
 
 
 
 
 
De Duitsers hadden ook een sterk team met 3 jonge mensen, ook met WK ervaring. 
Luxemburg was maar met 4 deelnemers. Dit omdat er kort tevoren een deelnemer was afgemeld door ziekte en 
zij geen vervanging konden krijgen. Op de Captainsvergadering werd dan ook besloten om voor het landen 
klassement de 4 beste mee te laten tellen, net zoals op een WK boot. 
 
Het aas dat door de organisatie voor iedere deelnemer verstrekt werd, was 1 kg pieren en 1 kg messchelpen. 
We wisten van tevoren dat de visserij zeer goed was en we met het aas voorzichtig moesten zijn om genoeg te 
hebben, maar tijdens de captains meeting werd dan ook besloten dat een ieder zijn/haar gevangen vis, die aan 
de maat was, mocht versnijden om de portie aan te vullen. Er werd, conform de wet, gevist op bovenmaatse 
vis. 
 
 
 



 
 
Vrijdag 14 mei werd er om 7.30 uur vertrokken om koers 
te zetten naar het gebied van de Meerkerk. 
Om 9.00 uur konden de hengels worden ingegooid om de 
wedstrijd te starten; na 1 minuut kwamen de eerste 
vissen al boven en soms al met 3 tegelijk. Toen werd al 
duidelijk dat het een waar festijn zou worden, het weer 
werkte dan ook goed mee met een zee die zo vlak was 
als een biljartlaken. 
 
 
 
<< Jan Schoonen met een volle bak 

 
 

Het was een ware competitie aan boord waarbij je erg vlug moest vissen en daarbij lieten de Belgen zien dat ze 
een jonge ploeg hebben die heel goed zijn mannetje en vrouwtje kon staan. 
De meeste deelnemers lieten de onderlijn gewoon naast de boot zakken, zodat ze meer tijd wonnen door niet 
te lang te draaien naar de oppervlakte, al met al een zeer snelle visserij. 
De vangst bestond voornamelijk uit schar met af en toe een maatse wijting en enkele grote botten; er werden 
dan ook nog vele ondermaatse vissen gevangen. 
Op het einde van de 2e periode werd dan ook besloten om met 2 ploegen te meten en de viszakken te vullen, 
geassisteerd door enkele deelnemers van het Nederlandse team. 
 
Het aantal exemplaren was zeer groot voor 5 uurtjes vissen, waarbij de grootste vangst uit kwam op 162 stuks 
maatse vis voor Tom Groenendaal. Deze Belg was de 1e dag dan ook winnar, mede omdat hij er ook nog 5 
mooie botten bij had (totaal 24.090gram). Yvan van Loffelt werd 2e met 160 ex. en 23.780 gram en Ernest 
Ripson 3e met 161 stuks en exact 22 kg. Het totaal aantal vissen aan boord was 2.209 stuks met een totaal 
gewicht van 314,160 gram. 
 
België werd de 1e dag winnaar met 12 klassementpunten en Nederland 2e 
met 28 punten, Duitsland 3e met 46 punten en Luxemburg had 61 punten. 
 
De 2e dag werd weer naar het gebied van de Meerkerk koers gezet en het 
weer was nog voortreffelijk met zo goed als geen golfslag. Na het 
beginsignaal kwamen al weer gelijk de eerste scharren boven. 
 
Na 2 uur vissen zagen we dat de vangsten nog beter zouden worden dan de 
1e dag, alleen kwamen er minder botten boven dan de dag ervoor. Het 
Nederlandse team had besloten te gaan vissen met korte hengels zodat met 
vlugger kon reageren op deze visserij. 
 
De avond vooraf had Ernest Ripson van het Nederlandse team gezegd dat hij 
de 2e dag ging proberen om de 200 stuks te halen. Hij was aardig op weg om 
dit staaltje uit te halen, want na 2,5 uur vissen stond de teller al op 120 
stuks. Na de middag viel hij jammer genoeg terug en moest hij die dag 
genoegen nemen met 172 stuks. Hiermee werd hij met een totaal gewicht 
van 23.580 gram dan ook dagwinnaar. 

              >> de 172 vissen van Ernest Ripson worden geteld 

 
 
2e werd Tom Groenendaal met 149 stuks en een gewicht van 22,040 gram en 3e 
werd Jan Schoonen met 156 stuks en gewicht van 21,3 kg. 
 
 
<< André Verdonk met een bot van 45,5 cm 

 
Halverwege de 2e periode kwam er een heel mooie bot boven water, 45,5 cm 
lang en gevangen door André Verdonk van het Nederlandse team. 
België had deze dag 19 klassementspunten uit de beste 4 deelnemers, gevolgd 
door het Nederlandse team, eveneens met 19 punten. Nederland werd wel 
dagwinnaar, omdat ze 601 stuks vis samen hadden en de Belgen op 566 stuks 
bleven steken. Het zou dus nog erg spannend worden voor de eindoverwinning 
in de landen teams. 
 
In totaal werden er die dag 2.388 stuks bovenmaatse vis gevangen met een 
totaal gewicht van 332,530 gram. 
 



Na 2 dagen werd de balans opgemaakt en het totaal aantal vissen bestond uit 4.597 stuks met een 
totaalgewicht van 646,680 gram. In een meerlanden wedstrijd was het nog nooit voorgekomen dat er zulke 
aantallen vis werden gevangen. Iedereen was dan ook moe, maar wel voldaan van deze 2 dagen. 
 
In de avond was er het slotbanket met prijsuitreiking. Voor deze gelegenheid was bestuurslid  Ben Biondina van 
Sportvisserij Nederland naar Goes gekomen om de prijzen uit te reiken. 
 
Na veel rekenwerk door de mensen van Sportvisserij Nederland werd de uitslag uiteindelijk bekendgemaakt, 
tw.: 
 
 

 

 

 

Landenteams:  
1e) België  3 pnt.  Klassementspunten team   31 pnt. 
2e) Nederland 3 Pnt.  Klassementspunten team   47 pnt. 
3e) Duitsland 6 Pnt.  Klassementspunten team   93 pnt. 
4e) Luxemburg 8 Pnt.  Klassementspunten team 127 pnt. 
 
 
 
<< het winnende team van België 

 
 
 
 

Individueel:  
1e) Tom Groenendaal België         3 pnt. 
2e)  Ernest Ripson Nederland   4 pnt. 
3e)  Yvan van Loffelt België         7 pnt. 
4e)  Jan Schoonen  Nederland   9 pnt. ( 294 ex) 
5e)  Bert Machiels België         9 pnt. ( 278 ex) 
 
 
>>  v.l.n.r. de prijswinnaars individueel: 
      Ernest Ripson, Tom Groenendaal en Yvan van Loffelt 

 
 
 
 
Grootste vis werd gevangen door Andre Verdonk van het Nederlandse team (een bot van 45,5 cm). 
Meeste exemplaren over 2 dagen gevangen door Ernest Ripson van het Nederlandse team (333 stuks). 
Tevens was er ook een mooi boeket bloemen voor de enige vrouwelijke deelnemer, de Belgische Wendy 
Machiels, die ook nog op een verdienstelijke 6e plaats eindigde. 
 
Na het dankwoord van de landen kwam naar voren dat ze dit de mooiste meerlanden vonden en dit in de 
voorafgaande jaren nog nooit hadden meegemaakt, dankzij een goede organisatie, een heel goed hotel met 
mooie kamers en heel goed eten, 2 prachtige dagen met stralend weer en een visvangst die niet te overtreffen 
viel. De landen gingen de volgende dag dan ook huiswaarts, moe maar wel voldaan. 
 
Wil Franken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


