Verslag van de extra 2 trainingsdagen voor de kust van Cecina-Mare.

v.l.n.r. Sjaak Verburg, Henry Hachmer, Louis v. Bommel, Rien v. Eekeren, Ernest Ripson en Wil Franken

De sfeer in het team is voortreffelijk en we zien er naar uit om dit WK boot aan te gaan.
Ik heb 7 weken voorafgaande aan het WK een bezoek gebracht aan die omgeving en heb daar heel
veel van opgestoken( op bezoek bij en gevist met Marco Volpi en Paolo Volpini)
Het blijkt de juiste keuze, die we hebben gemaakt wat betreft de materialen, zoals lood, onderlijnen
en hengels met molens. De molens van Spro, de fluoro carbon lijnen in combinatie met Gamakatsu
haken LS 1050 N, maat 10 bleken de juiste keuze te zijn. Wij zijn dan ook de firma Spro zeer
erkentelijk voor hun bijdrage met hun materialen hierin.
De eerste extra trainingsdag begon niet goed
voor het team, omdat Rien van Eekeren in de
haven op een rooster trapte wat niet goed
terug was geplaatst en met zijn been daarin
zakte. Een gapende wond was daar het
rechtstreeks gevolg van, maar het kon aldaar
behandeld worden.
We visten die dag op 14 mijl uit de kust op
rots plateaus die op een diepte liggen tussen
de 20 en 30 meter.
Die rots plateaus zijn zeer schoon te noemen
want de kans op vastzitten is nihil, dus een
schone visserij wat ons veel werk bespaart in
het opnieuw knopen van onderlijnen en
zijlijnen.
Gereed maken van het aas

De vangsten bestaan voornamelijk uit Boga, die vrij hoog boven de bodem bivakkeert en
verschillende soorten dorades, Girelle (regenboog lipvis) en een soort Baarsje wat wij de muizen van
de bodem noemen, aangezien ze zo talrijk zijn.
De aantallen die gevangen worden in 5 uur vissen zijn zeer goed te noemen: Henri Hachmer:108
stuks; Sjaak Verburg: 121 stuks; Rien van Eekeren: 128 stuks; Louis van Bommel: 139 stuks en
Ernest Ripson zelfs 183 stuks.
De 2e dag wilden we de snelheid wat op gaan voeren en gaan
letten op bepaalde zaken die we vlugger kunnen doen. Dit bleek
later zijn vruchten af te werpen, want de aantallen gingen redelijk
goed omhoog.
Louis van Bommel: 112 stuks; Sjaak Verburg: 138 stuks; Rien van
Eekeren: 142 stuks; Henri Hachmer: 154 stuks en weer als beste
Ernest Ripson met als uitschieter 197 stuks. Bij hem speelt dan ook
een hoop ervaring mee die hij de laatste jaren heeft opgedaan.
Maandag is de officiële trainingsdag van de organisatie en dinsdag,
woensdag en donderdag zijn de 1e, 2e, en 3e wedstrijddag.
Er wordt gevist met 8 redelijk grote boten van ieders ca. 12
personen. De loting die we hebben gedaan voor die dagen is niet
zo gunstig, want we hebben diverse dagen Italianen en ook diverse
landen van rond de Middellandse Zee op onze boten. Maar we doen
ons best en hopen in de praktijk te brengen wat we aldaar
opgestoken hebben.
Henri Hachmer met dorades >>

Later bericht ik jullie hierover meer. De weervooruitzichten zijn in ieder geval redelijk goed te
noemen.
Wil Franken

