
 

                          
                      
 
Linda van de Velde en Lennard Noorthoek aan kop bij 
topcompetitie kustvissen 
 

De spannendste wedstrijden van het jaar zijn voor de junioren en dames kustvissen 

begonnen. Zij maken namelijk in vier topcompetitiewedstrijden, verdeeld over twee 

dagen, uit wie er volgend jaar naar de wereldkampioenschappen in Spanje mogen.  

 

Afgelopen weekend streek het gehele gezelschap van vissers, supporters en de organisatie van 

Sportvisserij Nederland neer op de stranden van Walcheren om daar de eerste twee wedstrijden af 

te werken. Het was koud en nevelig, maar de vis zoals schar, bot, wijting en een enkele tong lieten 

zich niet afschrikken en dat maakte de dag geslaagd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste wedstrijd 

De eerste wedstrijd vond plaats op het strand nabij Domburg, ook wel bekend als “De Zeven 

Golven”. Tijdens het proefvissen was er donderdag en vrijdag al veel vis gevangen, maar door de 

mist vielen de vangsten van het eerste uur van de wedstrijd toch een beetje tegen. Pas toen de 

vloed erin kwam kreeg vooral de schar weer trek in een sappig aasje en liet zich wat beter vangen.  

 

 

Vooral Linda van de Velde en Corné Westerlaken maakten duidelijk, dat 

ze grote plannen hadden, maar de concurrentie bij vooral de junioren 

was scherp. Jarno Minderhoud ving zelfs evenveel vissen, maar zijn 

vissen waren wat kleiner. Ook Kees Gillissen, Joeri Minderhoud en 

Lennard Noordhoek pakten belangrijke klassementspunten.  

 

Linda bleek bij de dames een klasse apart. Met voor damesbegrippen 

erg verre worpen behaalde zij ruim vier meter vis. Susan Stuijts en 

Christel Verhage konden haar nog het beste volgen. De toon was gezet!  

 
 
                                                                >> Daniëlle Geelkerken met twee scharren 
 

 

 



Lekkere broodjes 

Maar het leukste voorval vond plaats net achter de vissers: Wereldkampioen junioren 2012 Jeromy 

van Houdt kwam kijken, want hij is inmiddels te oud. Hij had ’s morgens vroeg nog lekkere verse 

frikadellenbroodjes  gekocht voor de middagpauze. Maar een passerende mevrouw had een lief 

hondje bij! Zij kwam halverwege de wedstrijd vriendelijk bij ons vragen van wie dat tasje hoog op 

het strand was, want haar hondje had “per ongeluk” wat uit het tasje gepakt …………… Jeromy 

spoedde zich nog naar zijn tas, maar het was al te laat! Met de complimenten van het hondje : de 

broodjes waren heerlijk.  

 

Tweede wedstrijd 

Het gehele circus verplaatste zich voor de tweede wedstrijd naar het 

strand bij hotel “Westduin”. Het water was inmiddels al behoorlijk aan 

het opkomen en iedereen wist: als je wintervis als schar en wijting 

wilde vangen dan moest je dat doen in het eerste uur, wanneer je met 

een verre worp nog in het diepe water kon komen.  

 

Linda van de Velde liet meteen zien, wat haar uiteindelijke doel is: niet 

alleen selectie voor het WK, maar ook de topcompetitie winnen!  

Opnieuw zette zij de wedstrijd naar haar hand en wist deze winnend af 

te sluiten. Susan Stuijts presteerde ook weer prima met een tweede 

plaats, terwijl “good old”  Clarinda van de Zande, na een aantal jaren 

afwezigheid, de derde plek opeiste.  
 
<< Linda v.d. Velde 

 

 

 

Bij de junioren maakte Lennard Noordhoek een 

bliksemstart, door in het eerste half uur al zeven 

vissen op het strand te sleuren. De concurrentie deed 

wat ze konden, want Joeri Minderhoud, Jan van de 

Bosch en Pim Fase kropen steeds dichterbij, door 

telkens weer een visje te vangen, maar tevergeefs 

…….. de winst van de tweede wedstrijd was voor 

Lennard. Hij kwam daarmee op kop van de 

topcompetitie. 

 
                      >> Een super geconcentreerde Lennard Noordhoek 
 

   
 Groot en klein telt bij Joeri Minderhoud 

 



 

Uithalen voor een verre worp 
 

De concurrentie van alle deelnemers staat echter scherp voor 8 december, als in Europoort de 

laatste twee wedstrijden worden vervist. De start vindt plaats in de Dintelhaven en de alles 

beslissende wedstrijd is  ’s middags in de Mississippi haven.  

Voor alle hondjes met baasjes …………. Jeromy komt weer kijken!!!!!!  

 

Linda van de Velde staat bij de dames ongeslagen aan kop, maar Susan Stuijts volgt maar op een 

paar klassementspunten. De andere dames lijken te moeten gaan “vechten” voor de andere 

plaatsen in het team. Maar nog niets is beslist ……… 

 

Henri Karremans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


