
 

                          
 
Vis sprokkelen op eerste dag topcompetitie kustvissen 
 

Het strand van Cadzand heeft z’n geheimen niet allemaal prijs gegeven afgelopen 

zaterdag tijdens de eerste dag van de topcompetitie kustvissen voor heren. Het was koud, 

mistig en toen later op de dag de mist optrok ging het regenen. Geen fraai decor voor de 

eerste drie wedstrijden.  

 

 
Zelfs de vis leek van slag, want de vangsten vielen ronduit tegen, toch zeker omdat er tijdens het 

proefvissen de dagen voor de wedstrijd wél veel schar en wijting gevangen werd. De vissers 

moesten hun uiterste best doen om aan wat vis te komen. Vooral met verre worpen konden de 

deelnemers de vis bereiken. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de “grote en sterke jongens” 

deze dag domineerden………. 

 

Omdat de organisatie van Sportvisserij 

Nederland ook rekening moest houden met vrije 

vissers en een Belgische wedstrijd, werden alle 

drie de wedstrijden vervist links en rechts van 

Hotel “ de Blanke Top”. De eerste wedstrijd 

stond het parcours richting het zuiden uit. De 

vissers hadden te maken met de laatste twee 

uur van de vloed en konden moeilijk het diepe 

water bereiken. Vooral degenen die in het 

eerste uur nog vis vingen, toen het water nog 

wat lager stond, pakten de winst!  

 
>> Warme soep en koffie te koop op het koude strand 
 

 

Ruud van Noort en Mike Lubbers wonnen hun sector met ongeveer anderhalve meter aan schar en 

wijting. Ook werden er grote dikke meunen gevangen. Hendrik-Jan Polhuis, Wibo Boone, Raoul Wijs 

en Arjan Rijnberg volgden. Het was wel jammer, dat niet alle deelnemers deze eerste wedstrijd vis 

vingen. Dertien deelnemers bleven op een vervelende nul staan!  

 

 



Maar omdat voor de tweede wedstrijd iedereen weer naar een 

nieuwe stek noordelijk van het hotel verhuisde, was er nog niets 

verloren. Nu werd er meer vis verwacht, omdat het water met de 

eb zich terug trok en het diepere water bereikt kon worden. Toch 

viel de vangst weer tegen! Een oorzaak kon misschien gezocht 

worden in de naderende depressie, die zondag voor de eerste 

najaarsstorm zorgde. Vis is namelijk niet bijtlustig bij sterk 

veranderende weersomstandigheden! John Muis stond op een 

kopnummer en profiteerde optimaal. Zijn 136 cm vis waren 

voldoende voor de winst in sector A, terwijl Corné Danen de beste 

was in sector B. Tom van de Pol en Theo van Broeck scoorden een 

tweede plaats, vóór Niek Romijn en Mike Lubbers.  

 
<< Leuke gul voor Stephan Koen 

 

 

 
>> Frank Peene met een mooie schar               
en grote meun 

 

 

 

Meer vis 

De laatste wedstrijd werd van 15.00 uur tot 17.00 uur gehouden. 

Iedereen kon nu wel in het diepere water gooien en dat leverde 

betere vangsten op. Ook de van lieverlee invallende duisternis bij 

dit slechte en sombere weer had een positieve invloed op de 

bijtlust van de vis. Als je als aas dan nog een lekkere “tap” aan 

de haak kon doen, dan kon je rekenen op belangstelling van 

menige schar en wijting. Stephan Koen wist zelfs een maats 

gulletje van 44 cm te vangen. De winst ging naar Marien Flipse in 

vak A en Hendrik-Jan Polhuis pakte belangrijke punten in vak B. 

Werpspecialist  Arjan Rijnberg kwam met een tweede plaats ook 

weer in de picture, net zoals Stephan Koen, John Muis en Frank 

Peene. 

 

 

 

 

In café “Buitenlust” werd daarna door de organisatie de tussenstand 

opgemaakt. Na de eerste dag staan er al vijf sterke vissers aan kop. 

John Muis leidt voorlopig de dans met slechts acht 

klassementspunten. Hendrik-Jan Polhuis, Arjan Rijnberg, Ruud van 

Noort en Mike Lubbers volgen, maar zeker de helft van de 

deelnemers maakt nog kans op selectie voor het 

wereldkampioenschap in Spanje. De anderen gaan zeker nog voor 

een plaats in de Nationale Selectie, want zij mogen dan naar 

Engeland voor de interland tussen Engeland, België en Nederland. 

 

 
 
<< Leider van het klassement “John Muis” met zijn buit 
 

 

 

 

 

 

De beslissende drie wedstrijden vinden op 15 december plaats in de kop van Noord-Holland nabij de 

stranden van “Grote Keeten”! 
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