
                         

 
Arjan van Moort en Susan Stuijts leiden de dans in Topcompetitie 
Kustvissen 

Nadat vorige week de heren al waren gestart met hun topcompetitie, waren afgelopen 
zaterdag de dames en de junioren te vinden op de Walcherse stranden. Maar de 
omstandigheden waren compleet anders. Stonden de heren nog met een stralende dag 

weer in het Europoortgebied, de dames en junioren kregen te maken met barre 
omstandigheden.  

Sneeuwval en een snijdend koude oostenwind zorgden vóór 
de wedstrijd begon al voor problemen.  

 

De 1e wedstrijd werd zelfs later gestart, omdat één van de 
deelnemers op weg naar het parkoers buiten haar schuld 
met een ongeluk te maken kreeg: een tegenligger verloor 
door de sneeuw de macht over het stuur, kwam op de 
verkeerde weghelft terecht en botste op de auto van Heidi 
Leeuwis! Gelukkig geen persoonlijke ongelukken, maar wel 

een vervelende start van de dag.  

Het strand aan de “Baaiweg” tussen Westkapelle en 
Domburg lag er winters bij toen de deelnemers 
arriveerden. Het sneeuwde nog volop tijdens de 
start van de eerste wedstrijd. Met verkleumde 
handen werden de piertjes en zagertjes om de 

haken gezet en richting de horizon geworpen.  
 
Én ver werpen was nodig, want door de koude 

omstandigheden bleef de vis op behoorlijke afstand 
van het strand. De junioren hadden er minder 
moeite mee dan de dames, maar ook afstanden 

kunnen werpen is een selectie-criterium. De vangst 
bestond uit scharren en een enkele wijting. 

  

 
Adriaan Dronkers uit Westkapelle won de eerste 
wedstrijd bij de junioren voor Jasper Voogt  en 
Jeromy van Houdt.  

 
<< Adriaan Dronkers                               >> Susan Stuijts 

Suzan Stuijts benutte haar krachtige werptechniek om 

bij de dames de eerste tik uit te delen voor Heidi 
Leeuwis en Ilonka Rijnberg.  
Heel knap van Heidi, om zo snel na het ongeluk de 

knop om te zetten en vol voor het vissen te gaan, 
terwijl haar man nog met een behoorlijk beschadigde 
camper langs de weg stond……… 

 

De 2e wedstrijd werd op hetzelfde strand gehouden, maar de junioren en dames wisselden van 
parcoursgedeelte. Verhuizen naar een ander wedstrijdparcours was toch al moeilijk geweest, want 
“vrije” vissers en andere verenigingen, die wedstrijden gepland hadden, hebben ook ruimte nodig! 
Intussen was het water al wel aan het opkomen, waardoor de vis nog verder uit bereik kwam. 
 



 

 
Actief blijven ondanks de koude weersomstandigheden 

 

De vangsten waren dan ook nog wat minder dan in de eerste wedstrijd.  
Er bleven zelfs drie dames zonder vangstpunten. De junioren pakten wel allemaal vis! 

 

Arjan van Moort ving al snel een aantal vissen en stond de leidende positie 
in de tweede wedstrijd niet meer af. Met 9 vissen liet hij alle anderen 
achter zich, van wie Jeffrey van Est en Rob van Zanten de eerste 

achtervolgers waren.  

<< 2 mooie scharren voor Rob van Zanten 

 

 

 

Nederlands kampioene Linda van de Velde stelde bij de dames orde op 
zaken voor Wilma van Eekeren en Ilonka Rijnberg. 85 Cm vis was 
voldoende voor de eerste plaats! 

      >> Ilonka Rijnberg met schar 
            en tarbotje 

 

Het hele gezelschap verplaatste zich nu naar “De Couberg” te Koudekerke, waar de organisatoren 

van Sportvisserij Nederland al snel de tussenstand bekend maakten. Suzan Stuijts en Linda van de 
Velde staan beiden met maar vijf klassementspunten aan de leiding, voor Heidi Leeuwis, Ilonka 
Rijnberg en Wilma van Eekeren. Arjan van Moort staat bij de junioren alleen aan kop, maar wordt 
op korte afstand gevolgd door Adriaan Dronkers en Jeromy van Houdt.  

Maar zowel bij de junioren als de dames zijn er nog volop kapers op de kust om op 18 december in 

het visrijke Europoortgebied voor een spetterende finale te zorgen! Sportvisserij Nederland en 
sponsor SPRO Sports Professionals wensen de deelnemers veel succes…………………………… 

Henri Karremans 
Sportvisserij Nederland  


