
 

                          
                      
Verslag officiële trainingsdag op WK boot in La Rochelle, Frankrijk. 
 

Na de opening van zondag die gehouden werd in het centrum van La Rochelle, werd op 

maandag  3 September de 1e dag gevist. 
Het betrof hier de officiële trainingswedstrijd waarbij we met het gehele team op één en 

dezelfde boot komen te staan. 
 
Maar om op zondag terug te komen: bij de openingsparade stonden duizenden mensen te 

kijken. Het was nog de laatste week van de vakantie en dan ook nog op zondag. Ook door 
de nodige Nederlanders die daar op vakantie waren werden we aangemoedigd. 

 

 
De Nederlandse ploeg bij de opening 

 

In de morgen was de captains meeting en het uitloten van de boten, hier heeft de FIPS-
Mer een systeem voor ontworpen zodat ze met de computer alle 3 de wedstrijddagen 
uitloten. Dus die lange vergaderingen met het uitloten is in zijn geheel van de baan. 

Het systeem werkt perfect en zal in de toekomst voor altijd gebruikt worden bij de diverse 
Wereldkampioenschappen met de boot. 

Voor het Kustvissen zijn ze ook bezig om zoiets te ontwerpen; dit scheelt een heleboel 
werk en zweetdruppels voor de organiserende landen. 

 

De boot die we als land geloot hadden voor de 
officiële trainingsdag was een beroeps 

vissersboot.  
Tijdens het Kampioenschap wordt er nl. alleen 
maar van boten van beroepsvissers gebruik 

gemaakt. 
Er varen 9 boten, 7 boten met 8 personen en 2 

boten met 7 personen. 



Maandagmorgen waren we om 07.00 uur in de 
haven van de beroepsvaart. Daar moesten we 
opstellen voor onze boot en werden we verder 

begeleid door de controleur van onze boot. Hij 
verzorgde ook het aas van het team. 

Het aas bestond uit 1 kg pijlinktvis en 1 kg 
sardienes. |We zouden er ook 2 makrelen bij 
krijgen, maar daar zijn een aantal sardienes 

voor bijgekomen. Want oorspronkelijk waren er 
dat maar 12 en ca. 23 stuks. 

 
Het weer was goed en de wind stond Noord 4 
met een golfslag van amper een halve meter. 

Er werd naar een speciale zone gevaren die door 
de organisatie was aangewezen om te trainen; 

niet het beste gebied zou later blijken. 
                Sjaak Verburg met een hondshaai 

 

De vangsten waren daar bedroevend en bestonden voornamelijk uit kleine tot zeer kleine 
conger. Sjaak Verburg was de enige die een redelijke conger ving, van de andere waren er 
wel een stel aan de maat voor de wedstrijd, ze moeten nl. 58 cm zijn. 

 
Arne van de Broek ving wel een mooie Rog en dat was 

een Undulate Ray, zoals de Engelse benaming is. 
Voor de  rest was het huilen met de pet en er kwamen 
slechts 24 bovenmaatse vissen boven, dat was 1 

dorade, 1 zeekarper, 1 hondshaaitje, 2 steenbolken en 
de rest congers. 

 
Dus geen al te vruchtbare dag, maar we hopen dan ook 
stellig dat de andere zones meer vis opleveren de 

komende 3 dagen. 
Wij zelf denken dat de Fransen de andere landen geen 

gelegenheid wilden geven om dat gebied te verkennen 
en dat valt bij ons onder de norm: voordeel eigen 

land. 
 
Ik hoop dat wij jullie morgen een beter bericht kunnen 

geven wat betreft de vangsten. Aan het weer zal het 
zeker niet liggen , want voor de komende dagen  is 

goed weer voorspeld en een Noordelijke wind met 
kracht 4, en een golfslag van ca. 50 cm. 
 

 
 

Wil Franken 
 
 
 


