
                          
 

 
 

Herenteam op weg naar WK Kustvissen 2013,  

Torremolinos, Spanje 
 
 

Een mix  van ervaring en fris nieuw elan als  team bestaande uit John Muis, Mike Lubbers,  

Theo van Broeck, Ruud van Noord en Tom v/d Pol reizen samen met de nieuwe coach heren 
Arthur van Tienen af naar Spanje om daar op de stranden van Torremolinos de vorig jaar in  
eigen land behaalde Wereldtitel zo goed mogelijk te verdedigen. 
 
Na een pittige Topcompetitie vorig jaar zijn deze mannen begin dit jaar begonnen een de 
voorbereiding voor dit aankomende WK onder leiding van de in april aangestelde coach  
Arthur van Tienen. 
 

Foto van links naar rechts:  
Arthur van Tienen, coach, Ruud van Noord, Mike Lubbers, John Muis, Tom v/d Pol en Theo van Broeck. 

 
 

Bij coach Arthur van Tienen staan de onderlinge samenwerking, teamspirit, motivatie, 
relativeringsvermogen, omgaan met succes/tegenslag  en positieve spanning opbouw centraal.  
Vissen op onze stranden hoef je deze mannen niet te leren, wel het samen doorgronden en eigen 
maken van de andere/veranderende  omstandigheden waar de specifieke visserij op Middellandse 
zee vissoorten om vragen.  
 
Aan goed materiaal zal het niet ontbreken, Spro heeft gezorgd voor fantastisch materiaal zoals 

lijnen, haken en outfits. 
 



Het meedoen van Ruud van Noord was nog even een vraagteken voor de ploeg omdat hij 4 

maanden geleden zijn been verschrikkelijk lelijk brak. Gelukkig is Ruud op tijd  hersteld en kan hij 
gewoon met de ploeg mee. Ruud  hoort er gewoon bij en het zou erg zuur zijn geweest voor hem 
om het WK door deze omstandigheden te moeten missen.  
 
Techniek en materialen zijn naast de eerder genoemde facetten zeer belangrijke onderdelen van 
onze training geweest. Informatie van de andere coaches zoals Henri Karremans, Frank Peene, 
Benny Wijnings, de buitenlandse contacten en internet hebben hierbij enorm geholpen. 

Laten we hopen dat deze voorbereiding haar vruchten gaat afwerpen om een zo goed mogelijk 
resultaat te bereiken voor ons land. 
 
De ploeg vertrekt de komende week naar Torremolinos en zal zondag 26 oktober laat in de middag 
weer thuis zijn. 
 

Er wordt gevist van zondag 20 oktober (training) t/m donderdag 24 oktober (laatste wedstrijddag), 
steeds in de avonduren van 19:00 tot 23:00 en er zal in principe iedere volgende dag een verslag 

te zien zijn op de site van Sportvisserij Nederland met de feiten en uitslagen van de avond ervoor 
geviste wedstrijd. 
 
De damesploeg bestaande uit Coach Benny Wijnings, Linda van de Velde, Clarinda Rijnberg-van de 
Zande, Christel Verhage, Ilonka Rijnberg en Susan Stuijts vissen tegelijkertijd en eveneens in 

Torremolinos hun WK Kust. Ook zij moeten de vorig jaar in eigen land behaalde wereldtitel 
verdedigen.  
 
 
 
 
 

 
 

 


