Arjan Rijnberg sterkste in Topcompetitie kustvissen

Het is een heel spannende dag geweest voor heel wat
deelnemers aan de topcompetitie kustvissen. De tweede dag,
die vervist werd in het Europoortgebied bracht vreugde en
teleurstelling, want de drie wedstrijden aan de Dintelhaven, de
Amazonehaven en het Calandkanaal gooiden het in Zeeland
opgemaakte klassement helemaal door elkaar. Alleen Arjan
Rijnberg wist zijn goede klassering zelfs nog te verstevigen,
waardoor de winst meer dan terecht bij hem terecht kwam.
Het aangename weer, wel koud maar met een winters zonnetje,
zorgde voor perfecte visomstandigheden. En als je daar bij
optelt dat je in het Europoortgebied altijd wel vis kunt vangen,
dan kun je spreken van een succesvol slot van de topcompetitie
voor senioren!

Arjan Rijnberg in actie!!

De nog 53 in competitie zijnde deelnemers,
helaas hadden we zeven afmelders, startten de
dag in de Dintelhaven. Een moeilijke wedstrijd,
want de vis moest gezocht worden. Er werd
wijting en steenbolk gevangen op afstand,
maar op andere plaatsen juist weer wat dichter
onder de kant. Tweevoudig Nederlands
kampioen Arjan Heijboer begon in vak A
voortvarend en liet zich niet meer inhalen,
terwijl in vak B Jurgen van Rijswijk maar nipt
kon winnen van Nico Tessel. Wibo Boone pakte
tenslotte de winst voor Remi Lindhout in het
derde vak.
>> Parkoers Dintelhaven

Danny v.d. Meide met een wijting.

Allemaal vissers, die maar al te blij
waren met de gescoorde punten,
want zij hadden nog wat goed te
maken van de eerste dag. De
“grote” heren van Zeeland, zoals
Theo van de Broek en Peter Mesie
lieten met lage klasseringen veel
punten liggen! De spanning werd
groter …………….

De wedstrijdleiding houdt alles in de gaten

>> Ger Zantboer met een bot en een wijting

De Amazonehaven werd het tweede wedstrijdtoneel. Het A-vak stond op het
altijd visrijke strandje, terwijl de andere twee vakken op de blokken uitgezet
waren. Deze wedstrijd werd de “grote Jurgen van Rijswijk show” want hij
wist op dat strandje maar liefst 636 cm bij elkaar te vissen, ruim een meter
meer dan de sterk opkomende Jan Stam. Op het strandje werd veel, maar
wel kleine wijting en steenbolk gevangen. De andere vakken gaven minder
vis prijs, die echter wel groter van stuk was. Frank Dekker toonde hier aan
dat hij nog lang niet afgeschreven moest worden en versloeg Hendrik-Jan
Polhuis. Remi Lindhout lag in het laatste vak op stoom richting een hele
hoge klassering en moest alleen in zijn teamgenoot Arjan Rijnberg z’n
meerdere erkennen. Onopvallend sloop er nog een andere visser door het
klassement. Zijn naam: Corné Danen. Hij bleef met redelijk goede
klasseringen stand houden in de top van het klassement. Na vijf wedstrijden
leken alleen Arjan Rijnberg en Hendrik-Jan Polhuis niet meer in te
halen………………………

De spannende ontknoping vond
plaats in het Calandkanaal. Heel
wat kanshebbers op een
topklassering waren er niet gerust
op. Tijdens het trainen waren de
vangsten heel wisselend geweest.
Dat bleek ook wel, want het was
sprokkelen voor wat visjes. O.a.
Remi Lindhout en Frank Dekker in
vak A werden hiervan de dupe,
want zij konden de vis maar niet
gevonden krijgen. Dat zou nare
gevolgen krijgen………. Intussen
was Sjaak Verburg aan een hele
goede wedstrijd bezig in vak C.

Daar werd namelijk nog wel behoorlijk vis gevangen. Jurgen van Rijswijk volgde samen met André
Piters in zijn spoor, maar de winst ging naar Sjaak, die zo ook een goede slag sloeg. Arjan Heijboer
had vandaag ook een superdag en scoorde een eerste plaats in vak B. Op drie wedstrijden pakte
hij nu maar zes “strafpunten”. Jammer genoeg voor hem was de dag in Zeeland in mineur
verlopen. Achter Arjan was Corné Danen nog steeds in beeld voor de top met zijn tweede plaats. In
het al eerder vernoemde vak A pakte “outsider” Rini Neele de winst voor Jan Stam!
Wat zou dit voor gevolgen hebben voor het klassement? Nadat alle kaarten dubbel gecontroleerd
waren, kon toch al om 18.15 uur de uitslag bekend gemaakt worden door coach Frank van Schilt.
En die was verrassend. Niet zozeer, dat Arjan Rijnberg de topcompetitie gewonnen had, maar wel
wie er in de top vijf terecht waren gekomen………………….
Met twee keer winst en een tweede plaats op deze
laatste TC-dag kwam namelijk Jurgen van Rijswijk van
héél ver op de vijfde plaats terecht, Hendrik-Jan Polhuis
werd wel verwacht bij de eersten, maar met Jan Stam
op een derde plaats en Corné Danen op de tweede
plaats kwam er toch een sensationele uitslag. Wel
terecht overigens, want als je over zes wedstrijden op
die plaatsen geklasseerd staat,dan kun je echt wel
vissen !!!!!!!!!!!!!
Binnenkort zal de coach Frank van Schilt zijn team
bekend maken voor het Wereldkampioenschap in Zuid-Afrika, maar deze top-vijf mag goede hoop
hebben op een uitnodiging!
Henri Karremans

