De Topcompetitie Kust Heren is gestart!!!
Omdat volgend jaar het wereldkampioenschap kustvissen voor heren en dames
in ons eigen Zeeland wordt gehouden, zijn de topcompetities dit jaar extra
spannend. Want wie wil daar niet schitteren en misschien wel wereldkampioen
individueel of met je landenteam worden? Al weken spraken de vissers over de
topcompetitiewedstrijden, die gaan beslissen over wie in het Nederlandse team
terecht gaan komen. Er werd getraind op de stranden van Domburg en Dishoek,
waar de wedstrijden worden gehouden en er werd tijdens die trainingen al veel
vis gevangen. Hoe zou het in de wedstrijden gaan …………….?

Strand bij de “Zeven Golven”

De eerste wedstrijd werd door de organisatoren van Sportvisserij Nederland uitgezet aan de
stranden bij “De zeven golven” tussen Westkapelle en Domburg. Geen verkeerde keuze, want er
werd veel vis gevangen en er werd géén materiaal verspeeld! Dat is op andere Walcherense
stranden op dit moment wel anders …………
Wel bleek dat je over een goede werptechniek moest beschikken, want de vis werd vooral in de
tweede en derde wedstrijd ver uit de kust gevangen. Als dat het wapen wordt, waarmee Nederland
volgend jaar hoog moet gaan eindigen, dan hebben wij daar wel vissers voor! Een behoorlijk grote
groep Nederlandse vissers kán ver gooien en heeft daarmee een sterk wapen in handen. Zo ook op
deze drie wedstrijden van de Topcompetitie. De vis, voornamelijk schar met af en toe een bot of
wijting, werd soms met tripletten het strand op gehaald.

De eerste wedstrijd werd een prooi voor Govert van de Rhee in vak A met 552
cm en vak B werd door Jan Hennekam gewonnen met bijna vijf meter vis.
Maar ook Jurgen van Rijswijk, Peter Mesie, Rob Slingerland en Bas Hollander
scoorden erg hoog!
<< Govert v.d. Rhee sleept 2 scharren het strand op

De tweede wedstrijd werd uitgezet op en ander stuk strand wat meer richting Westkapelle. Het
water was nu al sterk aan het opkomen, waardoor de deelnemers niet meer zo gemakkelijk in het
diepe water konden gooien. Nu werd het pas echt “smijten” met het lood! Mike Lubbers en Arjan
Rijnberg wonnen beiden een vak vóór de deze wedstrijd heel hoog scorenden Marien Flipse,
Bernard Boschma, Johan Rombouts, Hendrik-Jan Polhuis en Peter Mesie.

Overzicht strand bij “Westduin”

De derde wedstrijd moesten alle deelnemers zich verplaatsen naar het strand nabij hotel
“Westduin”, het hotel waar volgend jaar tijdens het WK alle teams en de organisatie zullen
verblijven. Het was nu bijna hoog water en de diepe vaargeul kon niet meer bereikt worden. Het
kon in deze wedstrijd wel eens belangrijk worden om wat zeebaarsjes of kleine botjes te vangen
tussen de paalhoofden.
Jurgen van Rijswijk bewees ook dat te kunnen en won vak A. Edwin Jongenelen eiste de winst in
het tweede vak op, terwijl Jan Hennekam, Mike Lubbers, Peter Robert en Peter Mesie ook goede
zaken deden.

Arthur v.Tienen bereidt zijn aas

Jan Stam met 2 scharren

Remi Lindhout wacht op beet

Amper een klein uurtje na afloop van de laatste wedstrijd kon de tussenstand na drie wedstrijden
al bekend gemaakt worden. Peter Mesie leidt voorlopig de dans, vóór Mike lubbers, Jan Hennekam,
Jurgen van Rijswijk en Hendrik-Jan Polhuis, maar er zijn nog voldoende kapers op de kust
(letterlijk en figuurlijk) die met nog drie wedstrijden te gaan een belangrijke rol kunnen gaan
spelen.
Op 3 december gaan de heren senioren opnieuw op de Walcherense stranden met elkaar de strijd
aan. De parkoersen worden nog door de wedstrijdcommissie vastgesteld! Volg op de site de
berichten bij “agenda” !
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