Arjan Rijnberg wint topcompetitie kustvissen
Afgelopen zaterdag 11 december vond de ontknoping plaats van de topcompetitie
kustvissen voor heren. Op de prachtige stranden van Walcheren kwamen zestig
deelnemers in de laatste drie wedstrijden uitmaken, wie in de Nationale Selectie terecht
kwam. Uit deze, uit twintig vissers bestaande groep, kiezen de bondscoaches immers de
teams, die Nederland gaan vertegenwoordigen op internationale toernooien.
Het zijn spannende wedstrijden geworden met veel vis. Door de vorst van de afgelopen weken was
de wijting niet meer zo veelvuldig aanwezig, maar schar werd er volop gevangen. Opmerkelijk was,
dat er niet één gulletje werd gevangen! Dat zegt toch iets over het nog aanwezige bestand van
deze aantrekkelijke sportvis.
Nadat in de “Couberg” te Koudekerke onder het
genot van een kopje koffie te laatste richtlijnen door
de organisatoren van Sportvisserij Nederland waren
bekend gemaakt, ging de gehele groep van vissers
en supporters naar het strand bij het “Kustlicht”,
waar de eerste twee wedstrijden werden gehouden.
Strand bij Kustlicht >>

Om andere verenigingen en vrije vissers ook ruimte te geven was daar
een wedstrijdparkoers uitgezet, dat met wisselende plaatsen twee keer
gebruikt werd. Hoewel het water nog redelijk hoog op het strand stond,
werd er al meteen door de deelnemers behoorlijk vis gevangen. Met
verre worpen belandde de lekkere aasjes in de buurt van de hongerige
vissen, die er wel trek in hadden! Grote, sterke kerels bleken met hun
verre worpen in het voordeel en het verbaasde niemand, dat Danny
Goossens en Jurgen van Rijswijk het A en B vak wonnen!
Nederlands Kampioen Herman van Spankeren toonde in vak C aan dat hij
ook op zijn eigen Zeeuwse stranden weet hoe je de vis moet verleiden.
De winst was daar voor hem, voor de tot dan toe verrassende sterke
debutant Rico ’t Mannetje. Bernard Boschma en Wibo Boone waren de
Arvy Schönherr met 3 scharren

runners up in de eerste twee vakken.

Er werd snel gewisseld, want na drie kwartier startte de tweede
wedstrijd. De vis werd nu ook dichter onder de kant gevangen.
Jammer genoeg waren er ook tijdens deze wedstrijd weer stekken,
waar al kapot getrokken lijnen van de eerste wedstrijd, het trainen
van de dagen ervoor en vrije vissers, het de deelnemers aan de
topcompetitie moeilijk maakten om binnen te draaien. Verlies van
materiaal en gehaakte vis was vaak het gevolg. Good old Frank
Dekker liet nu even zien, dat hij met 361 cm!nog wel degelijk
meetelt! Dennis Verhagen uit Westkapelle won de tweede sector,
terwijl Hendrik Jan Polhuis de winst in de laatste sector opeiste. Groot
“verliezer” van deze wedstrijd was Rico ’t Mannetje, die jammerlijk
moest toezien dat er voor hem niet meer inzat dan een laatste plaats
van zijn vak. Zo dicht liggen winst en verlies soms bij elkaar …….
André Piters met doublet scharren >>

Strand bij Hotel Westduin

Voor de laatste wedstrijd verplaatste het hele circus zich naar de stranden bij hotel “Westduin”. Om
half drie startte daar de laatste spannende wedstrijd, want de puntenaantallen van een behoorlijk
grote groep vissers lagen nog erg dicht bij elkaar. Het water was nu weer al een aantal uren aan
het opkomen, waardoor er weer ver uit de kust geworpen moest worden om de vis te vangen.
Govert van de Rhee wist het moeilijke A-vak te winnen met maar 154 cm vis, terwijl in de andere
vakken, waar meer vis te vangen was, Edwin de Lange en Benard Boschma met de volle buit
gingen lopen. Maar omdat er ook diverse andere deelnemers “stevig aan de boom hadden
geschud”, wist niemand hoe de top van het klassement er uit zou komen te zien. Alleen Arjan
Rijnberg kon met een gerust hart alvast een biertje pakken ……..
Vol spanning luisterden de deelnemers naar coach Frank van Schilt, die om precies zes uur in de
late namiddag de uitslag bekend maakte van deze enerverende topcompetitie van Sportvisserij
Nederland, mogelijk gemaakt door sponsor SPRO Sports Professionals. Het werd steeds stiller in de
zaal, naarmate Frank de eerste twintig naderde, want zij komen in aanmerking voor selecties! Maar
de spanning steeg ten top bij het bereiken van de eerste vijf van het klassement. Vijfde werd Kees
Westdorp, die in Zeeland altijd goed vist en zo toch nog heel hoog eindigde. Jongeling en debutant
Arjan Geelhoed herhaalde zijn prestaties van de eerste dag in Europoort en werd heel knap vierde.
Ook meervoudig international Remi Lindhout had deze zaterdag de eerste twee wedstrijden weer
subtop gevist en door een knappe tweede plaats in de zesde en laatste wedstrijd kwam de derde
plaats voor hem binnen bereik. Een tweede verrassing nestelde zich keurig op de tweede plaats.
Dennis Ooijendijk uit Valkenburg (ZH) viste zich meteen 4e ,6e en 8e plaats naar een uitstekende
runner up positie!
Winnaar werd zoals werd verwacht …….. Arjan Rijnberg.
Volgens hem zelf was het hard werken geweest, maar de
beloning is terecht: Met afstand is hij de winnaar van de
topcompetitie. Bestuurslid Sportvisserij Nederland Ben
Biondina reikte het fel begeerde bord aan hem uit! Nu is het
aan de coaches om de ploegen samen te stellen voor de
internationale wedstrijden! Begin januari maakt Sportvisserij
Nederland aan alle spanning een eind……..
Volgende week 18 december vindt de ontknoping plaats van
de topcompetitie voor junioren en dames in het
Europoortgebied.
<< Beste 5 met in het midden winnaar Arjan Rijnberg
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