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De 2 extra trainingsdagen hebben voor het team weinig opgeleverd. 

De wind was ons niet goed gezind; met een Noordooster 5/6 viel het niet mee om vis te vangen. 

De boten voor de wedstrijd hebben weinig visruimte achterin de boot en daarbij hebben ze weinig 

verstand van  ankeren en ook het anker laat te wensen over, alles bij elkaar hebben we op 2 dagen 

slechts 3 uur redelijk kunnen vissen van de 10 visuren op zee. 

 

Al met al hebben we weinig vis gevangen. De vangst bestond voornamelijk uit Steenbolk. 

Op andere boten werd soms wat zeebrasem, trekkervis en een enkele conger gevangen, maar daar 

was de buit ook gering. 

Het aas wat we voor de wedstrijden krijgen zijn sardines, pijlinktvis, kleine Zeekatjes, garnalen en 

kokkels. Voor de visserij daar kwamen de kokkels het beste uit de bus. 

 

Zondagmorgen was de captains-vergadering en ook het uitloten van de boten voor de officiële 

trainingsdag  en de 3 wedstrijddagen. De lotingen voor het team waren niet goed te noemen. We 

hebben bijna elke dag de Italianen en de Fransen. Dat troffen we natuurlijk niet goed, want deze 

landen staan te boek als favoriet. Henry Hachmer loot zelfs 2 dagen achter elkaar de Fransman 

Couzinet, die als favoriet te boek staat in die streek. 

 

In de middag was de openingsceremonie vanwaar we van het stadhuis naar de haven in parade 

moesten lopen. Aan de haven werden de team’s voorgesteld en de volksliederen gespeeld. 

 

 
 

 

 

Officiële trainingsdag Maandag 15 September: 

Er is besloten op de captains-vergadering om te gaan vissen in de zone die aangewezen was als 

reserve; de wind kwam nog steeds uit het Noordoosten, windkracht 5/6. 

De vaartijd van de boten was slechts 45 minuten en we gingen voor anker tegen een rotsplateau 

op 12 meter diepte. 

De vangsten waren alleen maar steenbolken, de aantallen die we vingen waren in 4 uur tijd, 77, 

73, 60, 60 en 35 stuks. Ditmaal werd aan alle aassoorten vis gevangen, maar men moest grof azen 

voor bovenmaatse vis. 

De maat van de steenbolk moet 18 cm zijn en er werden buiten de bovenstaande aantallen vele 

ondermaatse gevangen: 1/3 van de vis was bovenmaats. 

Dinsdag beginnen we aan het echte werk en dan maar hopen dat we goed uit de bus komen. 

Na de officiële trainingsdag zijn ze in ieder geval goed gemotiveerd. 

 

 



 
Frank van Schilt haalt diverse steenbolken binnen 

 

 

De organisatie heeft voor dinsdag besloten om te gaan vissen in de 2e reserve zone, 

dit omdat de weersvoorspellingen niet zo goed zijn om ver naar buiten te gaan. 

 

 

Wil Franken 

Coach bootteam 


