
 

                          
 
Verslag van de officiële trainingsdag. 
 

Op de dag van de officiële trainingsdag zitten we al vroeg aan het ontbijt nl. 05.30 uur. Een uurtje later 
vertrekken we richting de jachthaven. Daar worden de materialen uitgeladen en de auto veilig achter slot en 
grendel, gestald op het terrein van de havendienst die deze plaatsen aan ons beschikbaar had gesteld. 
 
Vandaag hebben we een snelle boot geloot, groot genoeg voor 5 vissers, al hoe wel het wel passen was met de 

hengelfoudralen en de viskoffers. We vissen in sector 2, niet zo ver van de stranden van Troia, op ongeveer 
30/35 meter diepte. 

 
De boten mochten niet naar de andere sectoren gaan omdat daar 
waarschijnlijk de wedstrijden worden vervist. 
De juiste sector wordt pas vroeg in de morgen, als de boten vertrekken, 
bekend gemaakt door de organisatie. 
Wij denken zelf dat er gevist zal worden in sector 3 omdat deze sector 
van alle dagen het beste uit de bus kwam en de lokale mensen zeggen 

uit ervaring dat op dit ogenblik de sargo, braem en dorade word 
gevangen op dieptes van 40 tot 60 meter. 
Dus de vissen die mooie punten van 3- 4- 5 
en 6 opleveren. 
 

Arjan Rijnberg stoeit met vis 

 
Er worden vandaag wel veel zijlijntjes verspeeld omdat de grotere vissen zich, gelijk 

na de aanbeet, willen verschuilen in de rotsplateaus op de bodem. Daar zijn de 
goede vissen te vangen. Heb je aan jouw kant zandbodem dan kan je alleen maar 
eenpunters vangen. 
 
Aan de kant van Ernest Ripson en Piet Buijk worden de grotere vissen gevangen 
omdat de boot in de wind zich elke keer in hun voordeel weglegt. Frank van Schilt 
en Arjan Rijnberg hebben elke keer het nakijken en kunnen bijna alleen maar 

eenpunters scoren. 
           Frank van Schilt, opbinden van aas 

 

Waar we vandaag ook veel last van hebben, zijn gepen en wel 
hele grote gepen. 

De gepen hebben een gemiddelde lengte van 90 cm en wegen 
ongeveer 1 kg. 
Maar voor de wedstrijd tellen ze niet mee. We hopen dan ook dat 
we morgen op dieper water er niet zoveel last van krijgen, want 
een geep op de lijn betekent een enorm tijdverlies en stukken 

aan je onderlijn.  
 
 
      Rien van Eekeren met mooie sargo 

 
Piet Buijk met een geep van groot formaat 

 
Piet Buijk en Ernest Ripson hebben goed gevist (ook vanwege de goede kant) en 
hebben respectievelijk 66 punten en 60 punten bij elkaar gevist.  
 

Het was een goede training op een zeer zonnige dag waardoor het op zee zeer warm 

wordt. 
Naar aanleiding van deze trainingsdag moeten er toch weer diverse onderlijnen 
veranderd worden. Soms naar dikkere zijlijnen en voor andere dingen soms dunnere 
zijlijnen. Ook de toppen van de hengel gaan we veranderen, we gaan naar slappere 
toppen omdat dat toch meer kans biedt om de grotere vissen beter te bevissen.  

 



Ook het aas moet aangepast worden en het schelpaas gaan we alleen binden op het harde stukje, zodat we dit 
gebonden stukje op de punt van de haak zetten en de rest er aan laten bengelen zodat het meer natuurlijker 
lijkt. 

  
We hopen dat het morgen zijn vruchten af zal werpen en we alles toch niet voor niets aangepast hebben. 
 
Morgen laat ik jullie daar meer over weten. Nu gaan we vroeg naar bed anders slaat de vermoeidheid 

onverbiddelijk toe met hele dagen op de zee. 
 
Wil Franken 

   

 


