
                     

 

Sterke winnaars Topcompetitie junioren en dames kustvissen 

Hulde aan alle deelnemers, supporters en leiding van Sportvisserij Nederland, want opnieuw 
moesten de wedstrijden op deze beslissende dag van de Topcompetitie kustvissen onder moeilijke 
omstandigheden plaatsvinden.  

Een harde wind en striemende regenbuien 
teisterden het Europoortgebied toen zaterdag 
28 november de wedstrijden van start 
gingen. Later op de dag knapte het weer wel 
wat op, maar de harde wind bleef en 
regelmatig werd er nog een koude douche 
uitgestort over de deelnemers. De organisatie 
had vanwege de wind iedereen ruime 
plaatsen toebemeten en de dames mochten 
in de eerste wedstrijd achter de “duinen” op 
het strandje van de Amazonehaven staan. 
Gelukkig werd er veel vis gevangen, 
waardoor je niet eens aandacht kon besteden 
aan het slechte weer. De hoofdmoot van de 
vangsten bestond uit steenbolk en wijting en 
hier en daar een bot of schar.        

     Junioren in actie in de Amazonehaven 

In de al eerder genoemde Amazonehaven gaf Ilonka Rijnberg weer 
eens “visles”. Vanaf de start van de wedstrijd ving zij in een hoog 
tempo veel vis. De andere dames probeerden te volgen, maar 
kwamen toch te kort. Met ruim acht meter vis was zij in deze 
wedstrijd iedereen de baas. Miranda Koop en Linda van de Velde 
volgden op een eervolle tweede en derde plaats. Met de ook goede 
resultaten van Elaine Vredenburg, Miranda Willemse en Wilma van 
Eekeren stond er na drie wedstrijden al een stevig klassement. Wie 
de top nu nog moest gaan halen had eigenlijk al een wondertje 
nodig. Maar je weet het nooit …………… 

     

     Ilonka Rijnberg met een maatse bot >> 

 

Bij de junioren een totaal ander verhaal. Elke wedstrijd opnieuw 
werd het klassement door elkaar gegooid. Eigenlijk best wel 
spannend……..Vooral ook omdat de junioren van elkaar niet meer 
wisten hoe ze ervoor stonden, want de jongeren die slecht stonden 
na twee wedstrijden gooiden regelmatig zand in de motor van de 
favorieten. Maiko Jongenelen pakte bijvoorbeeld dik verdiend de 
winst in de Amazonehaven voor Marijn Gabriëlse en Jeroen den 
Engelsman. Zo ontstond er een groep van wel tien vissers, die voor 
de plaatsen 3 t/m 5 zouden gaan strijden in de laatste wedstrijd. 
David van de Velde leek onaantastbaar, op de voet gevolgd door 
Marijn Gabriëlse!  
 
<< Maiko Jongenelen met mooie steenbolk 



We verplaatsen ons voor die laatste en 
beslissende wedstrijd naar de Dintelhaven. 
De dag vóór de wedstrijden was hier nog 
getraind en goed gevangen. Maar nu viel het 
in het begin niet mee om vis te vangen. 
Diverse “toppers” werden bij de junioren 
“tobbers” en moesten lang op vis wachten. 
Dan word je zelfs zenuwachtig, vooral als je 
concurrenten wel punten op hun 
wedstrijdkaarten laten noteren. Een felle 
eindsprint werd ingezet door Maurits Keur, 
Arjan van Moort en Adriaan Dronkers. Zij 
vingen de meeste vis! Maar zou dat genoeg 
zijn en hadden de aanvoerders van het 
klassement na drie wedstrijden wel genoeg 
vis om stand te houden? David van de Velde 
had bijvoorbeeld maar twee visjes …………….              De paraplu is ook nodig in de Dintelhaven 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 
          Winnaar Marijn Gabriëlse vist geconcentreerd 

                           Deelneemster Heidi Leeuwis, 35 weken zwanger >> 

 

De dames bleken standvastiger. De “gelouterde” oud-WK gangers Elaine Vredenburg, Miranda 
Willemse en Linda van de Velde pakten de vetste buit in hun slotakkoord. De andere dames 
stribbelden nog wel wat tegen, maar de koers van de totale WK-ploeg van het afgelopen jaar bleek 
goed uitgezet! Zij leken gerust op weg te gaan richting de “Nieuwe Pionier”, waar amper drie 
kwartier na het einde van de laatste wedstrijd het spannendste moment aanbrak: de uitslag werd 
bekend gemaakt! 

 

 

Vol spanning de uitslag 
afwachten in de “Nieuwe 
Pionier” 

 

 

 

 



Maar eerst nam bestuurslid Ben Biondina namens Sportvisserij 
Nederland nog even het woord. Hij maakte ten overstaan van 
een totaal verraste zaal bekend dat Clarinda Rijnberg aan het 
eind van dit jaar gaat stoppen als coach van de dames. Ben 
Biondina benadrukte dat iedereen het jammer vond en prees 
Clarinda voor haar inzet en deskundigheid. Met een mooie bos 
bloemen en een welgemeend applaus werd afscheid genomen!  

 

 

 

 

 
Clarinda nam hierna zelf het woord en maakte de uitslag van 
de dames bekend. Wat iedereen vermoedde kwam uit: het 
WK-team van afgelopen jaar, t.w. Linda van de Velde, Wilma 
van Eekeren, Miranda Willemse, Ilonka Rijnberg en Elaine 
Vredenburg bleken wederom tot de sterksten te behoren. 
Alléén, wie zou er met het fel begeerde bord van winnaar van 
de Topcompetitie naar huis gaan…….. Die eer was weggelegd 
voor Ilonka Rijnberg, die met dezelfde klassementspunten, 
maar met meer vis Elaine Vredenburg nipt heeft geklopt. 

Vlnr boven Linda v.d. Velde, Ilonka Rijnberg en Wilma van Eekeren, 
knielend Elaine Vredenburg en Miranda Willemse 

 

Bij de junioren steeg de spanning naarmate coach Henri 
Karremans dichter bij plaats vijf kwam. Het was muisstil toen hij 
Arjan van Moort opnoemde voor de rotste plaats in de uitslag, 
plaats zes. Daarna brak het gejuich los bij degenen die nog niet 
waren genoemd. Zij zouden mee kunnen naar het WK in Portugal! 
Duidelijk winnaar van 2009 werd Marijn Gabriëlse voor Maurits 
Keur, David van de Velde, Corné Westerlaken en Rico ‘t Mannetje. 
Een op het oog sterke ploeg, maar dat moeten we dan nog maar 
gaan waarmaken in Grandola, Portugal! 
 
    >> Vlnr boven Corné Westerlaken, Marijn Gabriëlse, Maurits Keur; 
                knielend Rico ’t Mannetje en David v.d. Velde 

 

 

 

 

 

 
 
<< Winnaars Topcompetitie Kust Marijn Gabriëlse en Ilonka Rijnberg 
met bestuurslid Ben Biondina van Sportvisserij Nederland. 

 

 

Henri Karremans 


