
 

                          
 
 

Verslag WK Boot 2013 
 
Trainingen en openingsceremonie. 
 
 
Eindelijk is het zover, het WK Bootvissen gaat weer van start. 

 

Het team van Sportvisserij Nederland ondersteund door  Hengelsportbedrijf SPRO Sports Professionals 
bestaat uit, Piet Buijk uit Bergen op Zoom, Frank van Schilt uit Steenbergen, Rien van Eekeren uit 
Halsteren, Arjan Rijnberg uit  Oud Vossemeer, Ernest Ripson uit Tholen en tenslotte coach Wil Franken. 

 
Na de nodige voorbereidingen thuis om voor het nodige materiaal te zorgen, vertrokken we op woensdag 4 
september jl. vanuit Brussel richting Lissabon in Portugal waarna wij doorreisden naar Setubal waar het 
WK wordt vervist. 

 
Donderdag 5 en vrijdag 6 september hebben wij extra getraind om 
inzicht te krijgen in de te vangen vissoorten en de methodes om dat 

goed onder de knie te krijgen. Tevens konden we ondervinden of we 
goed ingelicht waren door de lokale mensen en als laatste om te zien 
of wij over de goede  materialen beschikten. 
 
Want moesten onze materialen aangepast worden, hadden wij nog 

tijd deze bij de plaatselijke hengelsportzaken aan te schaffen. 
 

De boot waar we mee gingen trainen was de boot “Cruzeiro Do Sul”, 
een boot waar we veel ruimte op hadden en een vakkundige schipper 
met veel ervaring in de sportvisserij. 
 



 
 
 

 
Na 1 dag trainen konden we wel zien dat we naar zwaarder lood 
moesten, dit om de haak sneller te laten zakken om de Makrelen en 
Boga’s te weren, want die vissen tellen voor de wedstrijden niet mee. 

Het was dus de bedoeling om zo snel mogelijk het aas op de bodem te 
krijgen. 
 
De eerste dag werd er gevist op 60 meter en er werd behoorlijk 
gevangen maar ook veel Makrelen en Boga’s.  
Piet Buijk ving een mooie Bica, een grote Dorade soort. Voor de rest 

werden er diverse vissen gevangen in allerlei soorten en maten. 
 
De vis die tijdens het kampioenschap gevangen word gaat na controle 
onmiddellijk terug over boord. Er wordt op punten gevist in de variatie 
van 1 punt t/m 6 punten voor de diverse soorten. Hoe meer vis van 

een bepaalde soort ter plaatse gevangen word hoe minder punten er 
voor staan. Als er soorten bij zijn die niet zo veel gevangen worden, 

krijgt men 4 t/m 6 punten. Dus het is de kunst om zo veel mogelijk 
soorten Dorades te vangen om aan een behoorlijk aantal punten te 
komen. 

      Piet Buijk met een grote Bica 
 
De 2e dag werd er gevist op water tussen 70 en 90 meter. De vangsten waren die dag niet zo goed en 
werden veel vissen gevangen die slecht 1 punt op leverde. Piet Buijk wist wederom een mooie Bica te 
vangen, maar de vangsten van Makrelen en Boga’s waren daar groter dan de eerste dag.  

 
Het aas waar we mee gevist hadden en wat we tevens krijgen tijdens het 
Kampioenschap zijn: 
 
3 Kg Schelpen (nonnetjes), 

500 gram Pijlinktvis en 
300 Gram Grote garnalen. 

 
Schelpaas in zeezout 

 
Op zaterdag werd er niet getraind maar deze dag werd benut om een bezoek te brengen aan de 
plaatselijke hengelsportzaken, tevens werden de onderlijnen aangepast, zover dat nodig was. 
De meeste lijnen waren wel op orde en de inlichtingen die we gekregen hadden van Carlos Montaca waren 
zeer juist. De zeebodem is daar een bodem van een mix van zand en kleine rotsen. 
Er werd zo goed als niets verspeeld en was dus een schone bodem, zoals wij dat noemen. 

 
De zondag werd gestart met de 
Captains-meeting en het uitloten 
van de boten.  
 

Om 16.00 uur was de 
openingsceremonie op de Boulevard 

TODI in het centrum van Setúbal. 
 
Daarna werden de volksliederen 
gespeeld en de vlaggen gehesen aan 
de jachthaven van waaruit de boten 
vertrekken tijdens het WK Boot 2013. 
 

Vandaag is de officiële trainingsdag 
en daarna gaat het gebeuren, het WK 
waar we met z’n allen naar toe 
geleefd hebben.   
 
Later meer over die dagen. 

 
Wil Franken.  

 


