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dat de jongens zelfstandig kunnen vissen. En in nood – 
bijvoorbeeld als ze vastzitten – is een beetje hulp van de 
ouders oogluikend toegestaan.”

KNABBELSPEK
De twee benjamins vallen zeker niet uit de toon te mid-
den van de 51 deelnemers in de Categorie B (jeugd t/m 
14 jaar) van het Open Zeeuws Jeugdkampioenschap 
Kustvissen. Bij zijn eerste draai pakt Thomas behal-
ve een krab ook een zeebaarsje van 12 centimeter. Die 
haalt opa – de andere coach van dienst – voor hem van 
de haak en gaat even kort in de emmer met water tot 
de controleur hem heeft gemeten. Glunderend kijkt de 
trotse vanger hoe het visje snel daarna wordt terugge-
zet in de Westerschelde. De vangst wordt gevierd met 
knabbelspek uit de goodiebag die alle deelnemers heb-
ben gekregen.

IEDEREEN WELKOM
Wedstrijdleider Marijs ziet het tevreden aan. “Er wordt 
redelijk gevangen en het is natuurlijk mooi als die klei-

Laurens Delivorias (5) was de jongste deelnemer aan het Open Zeeuws Jeugdkampioenschap Kustvissen.
>>

 “E ven een stapje naar voren, de hengel boven 
je hoofd houden en daarna inwerpen zoals 
we hebben geoefend.” Laurens Delivorias (5) 
zet zich schrap, ‘drukt’ af en even later be-
landen zijn zeepieren op een meter of twin-

tig uit de kant in het water van de Westerschelde. Trots 
kijkt hij na dit puik staaltje werptechniek met de hen-
gel nog in de hand zijn vader Randy aan. “Goed zo. Nu je 
hengel in de steun zetten en de lijn strak draaien. Dan 
kun je daarna de haken van je andere onderlijn van aas 
voorzien.”

ZELF VISSEN
Pa Delivorias moet zich beperken tot coaching van zijn 
jongste zoon, want in het wedstrijdreglement staat 
duidelijk vermeld dat de visser zelf vist, ingooit, bin-
nendraait en aas aan zijn haken doet. “Toen we de in-
schrijving van Laurens en zijn broer Thomas (6) zagen, 
hebben we gezien hun leeftijd wel even contact opge-
nomen met de ouders”, zegt wedstrijdleider Arjan Ma-
rijs van WSV Reimerswaal. “Die verzekerden ons echter 

De zeedijk van Waarde tot Kruiningen stond op 
zaterdagmiddag 18 juni vol met jonge sportvissers. 
Maar liefst 77 deelnemers namen deel aan de vierde 
editie van het Open Zeeuws Jeugdkampioenschap 
Kustvissen. 
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HET DEELNEMERSVELD IS 
EEN MIX VAN BEGINNERS EN 
MEER ERVAREN ZEEVISSERS

Het gedeelte van de zeedijk met de jeugd van 15 t/m 20 jaar.

Titelverdediger Maarten van Beek in actie.Amber van de Zande werd derde  
in de Categorie B.

Ook enkele jongedames waren  
van de partij.

De vangst bestond voornamelijk uit kleine zeebaars en platvis.

De 
deelnemers 

moet alles zelf 
doen: inwerpen, 

binnendraaien en 
de haken van aas 

voorzien >> GROOTS VAN OPZET
Dat het Open Zeeuws Jeugdkampioenschap Kustvissen zo’n groot succes zou 
worden, hadden ze bij WSV Reimerswaal ook niet verwacht. “Aan een zoute 
wedstrijd doen gemiddeld tien tot twintig jeugdleden mee. Wij begonnen vier 
jaar terug met 63 deelnemers en zitten nu al op 77”, zegt Arjan Marijs trots. 
Drie factoren verklaren volgens de secretaris van WSV Reimerswaal dit succes: 
de naam, publiciteit en prijzentafel. “Dat pakken we – Eldert de Rooij, John 
Pieper, Gijs Kok en ik – groots aan. Iedereen wil natuurlijk Zeeuws Jeugdkam-
pioen worden, zeker als er overal in Zeeland in winkels en op scholen flyers 
hangen en er veel mooie prijzen te winnen zijn. Dan doet mond-tot-mond 
reclame de rest.” De uitgebreide prijzentafel met hengelsportartikelen wordt 
mogelijk gemaakt door sponsoring van Hengelsportwinkel Hobo 's-Gra-
venpolder en een financiële bijdrage van Sportvisserij Zuidwest Nederland. 
Marijs: “Zij zien allebei het belang in van dit soort evenementen om de jeugd 
enthousiast en naar de waterkant te krijgen. Dan moet je ze ook wat te bieden 
hebben. Zo krijgt iedere deelnemer een goodiebag met daarin onder meer een 
vaantje, petje, onderlijntjes, pen, sticker, emmer van de hoofdsponsor en con-
sumptiebonnen voor bij de prijsuitreiking. Daar verloten we ook altijd prach-
tige prijzen, waaronder een hengel voor hen die geen vis wisten te vangen.”

>> UITSLAG 
OPEN ZEEUWS JEUGDKAMPIOENSCHAP 
KUSTVISSEN

Categorie A:
1. Ivan Gabrielse
2. Joeri Minderhoud
3. Marco Marijs

Categorie B:
1. Martijn Wisse
2. Tino Ocke
3. Amber van de Zande

Op http://wsvreimerswaal.mijnhengelsport-
vereniging.nl vind je de volledige uitslag.

ne mannen ook in de vis raken.” Want dat is ondanks 
dat er kort onder de kant achter de stenen al vis kan 
worden gevangen toch niet iedereen gegeven: het ni-
veau verschilt nogal. “Er zijn veel beginners bij die maar 
een paar keer per jaar vissen en je hebt deelnemers met 
al wat meer ervaring. Dat is natuurlijk ook de charme 
van deze wedstrijd. Je hoeft geen wedstrijdtopper of lid 
van een vereniging te zijn om mee te kunnen doen. We 
willen de jeugd met dit kampioenschap simpelweg en-
thousiast maken voor het zoute wedstrijdvissen.”

TITELVERDEDIGER
Dat is bij Maarten van Beek in ieder geval gelukt. Na vo-
rig jaar eerst het Open Zeeuws Jeugdkampioenschap 
Kustvissen bij de B-jeugd op zijn naam te hebben ge-
schreven, pakte hij in dezelfde categorie een paar weken 
later ook de titel van Nederlands jeugdkampioen kust-
vissen 2015. Nu staat hij na ruim een uur vissen op een 
botje en een zeebaarsje. “Daar zal ik mijn titel niet mee 
kunnen prolongeren”, realiseert de 13-jarige kustvisser 
uit Krabbendijke zich. “Maar daar lig ik niet wakker van, 
hoor. Clubwedstrijden zijn net iets belangrijker. Al zou 
het wel lekker zijn als ik in ieder geval mijn vrienden die 
ook meedoen voorblijf.”

SCOUTING
Iemand die niet bijster veel oog heeft voor de vang-
sten en tussenklasseringen, is Martin van der Drift. De 
bondscoach van de Nederlandse juniorenploegen bij 
het kustvissen is op de dijk bij Waarde aan het scouten 
en let daarbij vooral op andere zaken. “Zelfstandigheid 
is daarbij het belangrijkste criterium. Bij internationa-
le wedstrijden moeten ze het immers ook grotendeels 
zelf zien te rooien. Daarna kijk ik pas hoe ze het vistech-
nisch verder precies aanpakken.” Van der Drift geniet 
zichtbaar met al die vissende jeugd aan de zeedijk. “Dit 
is toch bizar?! Het is mooi om te zien dat het zeevissen 
hier zo leeft onder jonge sportvissers. Ik neem mijn pet-
je af voor de organisatie.” 

AMBITIEUS
Het petje van Amber van de Zande (10) waait door een 
windvlaag vanzelf van haar hoofd. Gelukkig staat pa 
paraat om te voorkomen dat het hoofddeksel het wa-
ter van de Westerschelde in waait. Zo kan Amber rus-
tig verder met het geconcentreerd op de haak rijgen 
van haar aas. Ondertussen kijkt ze spiedend naar de top 
van haar witte hengel. “Die heb ik vorig jaar gewonnen 
toen ik hier als tweede eindigde. Het doel is om nog een 

plekje te stijgen. Maar dat zal lastig worden, want er 
is dit jaar meer concurrentie.” Toch staat ze er op twee 
derde van de wedstrijd met vier vissen niet slecht voor. 
“Hopelijk vang ik er nog wat bij.” Als ze mocht kiezen 
liever bot dan zeebaars. “Die hebben tenminste niet van 
die scherpe stekels.”

DIJK VS STRAND
Alles beter dan krabben, is het devies op het gedeelte 
van de dijk waar de Categorie A (15 t/m 20 jaar, 26 deel-
nemers) vist. Jeugdinternational Jarno Minderhoud is 
door de vreterij van deze kreeftachtigen vrijwel continu 
bezig met het van aas voorzien van een tweede onder-
lijn. “Als strandvisser is het hier wel even wennen: geen 
egaal strand, maar een schuine en op sommige plekken 
gladde dijk. Daarbij maakt de steenstort voor de kant 
het ook een totaal andere visserij dan we op de Wal-
cherse stranden gewend zijn.” Toch doet hij graag mee 
aan het Open Zeeuws Jeugdkampioenschap Kustvissen. 
“Het is altijd een leuke en gezellige wedstrijd. We doen 
niet voor niets met bijna de hele nationale junioren-
ploeg tot 21 jaar mee. En ondanks dat ik met vier botjes 
niet bijzonder ruim in de vis zit, ben ik volgend jaar na-
tuurlijk ook gewoon weer van de partij.”


