
                       

 

 

Jan Hennekam ijzersterk in topcompetitie! 

 

De laatste wedstrijddag topcompetitie senioren kustvissen zit erop. Na twee spannende 
dagen aan de Walcherense stranden zijn er sterke vissers naar voren gekomen.  
Jan Hennekam, ex-Wereldkampioen (Brazilië 2007) en gesponsord door Spro, was 

oppermachtig en is dan ook de meer dan terechte kampioen.  
De vangsten waren met vooral schar, kleine wijting, maar ook zeebaars en bot erg 
gevarieerd. 

De weersverwachting werd de dagen voorafgaand aan de tweede dag van de topcompetitie 
nauwlettend in de gaten gehouden. Zou de krachtige naar west ruimende wind voor te hoge golven 

gaan zorgen op de ondiepe stranden voor de kust van Domburg, dat was de vraag. De stranden bij 
Vlissingen zouden vanwege het diepere water geen problemen opleveren.  

 

 
                                                                 Overzicht strand bij Westduin 

 

 

Zo werd er dan ook gestart met het hoge water vanaf Hotel Westduin richting Dishoek. Hier treffen 
we immers de breedste stranden welke bij harde wind en hoogwater het best bevisbaar zijn. De 
vangsten waren dan ook navenant te noemen met 356 centimeter voor winnaar Marien Flipse in 
vak B. Ook Arjan Rijnberg wist in vak B aardig wat vis op de kant te brengen en volgde op korte 
afstand met 345 cm. In de A zone was Arjan Geelhoed de winnaar van het vak met 166 cm 
gevolgd door Ron van Dorst met 144 cm. 

Tijdens deze eerste krachtmeting was de 
wedstrijdleiding polshoogte gaan nemen op het strand 
bij Domburg ter hoogte van de “Zeven golven”. Met de 
deelnemers was ’s ochtends afgesproken dat dan de 
beslissing zou worden genomen of er redelijker wijs te 

vissen zou zijn op deze stranden. De bevindingen waren 

van dien aard dat er werd besloten om de twee 
resterende wedstrijden ook aan het diepere water bij 
Vlissingen te vervissen.  



                                                                                >> Frank Peene 
 

   
       Dennis Ooijendijk met zeebaars van 49 cm                            Eric Goossens met een schar  

De tweede wedstrijd werd het parkoers verplaatst in oostelijke richting naar het Nollenstrand. Het 
water was inmiddels al aardig afgaand en hiermee veranderden de vangsten dan ook meer richting 
bot en zeebaars. In vak B viste Raoul de Wijs 318 cm bij elkaar en was hiermee veruit de sterkste. 

Hij werd in dit vak gevolgd door Jan Hennekam die hiermee zijn vijfde goede klassering liet 
noteren. Dat kon geen enkele van de andere deelnemers hem nadoen. In het A vak was vanwege 
het iets ondiepere gedeelte wat minder vis aanwezig. Hier wist Arjan van Drunen met 116 cm de 
nodige vissen te landen om dit vak winnend op zijn naam te schrijven. Govert van de Rhee werd 
tweede met 105 centimeter. 

De derde en laatste wedstrijd zou uiteindelijk de beslissing moeten brengen wie er in de top van 
het klassement zou kunnen blijven.  

Jan Hennekam had letterlijk en figuurlijk zijn vissen al 
op het droge en hem kon niets meer gebeuren. De 

achtervolgers moesten echter flink aan de bak!  
Frank Dekker besefte zich dit met al zijn ervaring als 
geen ander, hij had immers een mindere vijfde 
wedstrijd gevist. Ook Mike Lubbers ging in zijn 
voetspoor mee. Beiden konden zich in de laatste 
wedstrijd herstellen. Frank won het A-vak met maar 

liefst 438 centimeter, ruim voor Ruud van Noord die 
306 centimeter liet noteren. Het B-vak werd een prooi 
voor Govert van de Rhee die 358 cm vis ving, gevolgd 
door Corné Danen met 335 cm. 

                Jan Hennekam 

In verenigingsgebouw de Couburg in Koudekerke werd uiteindelijk om half zeven de uitslag bekend 

gemaakt van de topcompetitie 2011. Wie was er tot de nationale selectie door gedrongen en wie 
zouden er buiten de boot vallen. Maar eerst werd er meer dan terecht een dankwoord uitgesproken 
richting het team van controleurs. Mannen die op hun vrije zaterdagen van ’s morgens vroeg tot 
ver in de avond hun ziel en zaligheid geven voor wedstrijdvissend Nederland!  

De zilveren borden welke bestemd waren voor de 
drie hoogst geklasseerde vissers gingen naar 
winnaar Jan Hennekam met 23 punten gevolgd 
door Mike Lubbers met 38 punten en de derde 
plaats was voor Hendrik-Jan Polhuijs met 42 
punten. 

Zodra de uitslag officieel is zullen door de coaches 
van Sportvisserij Nederland de teams bekend 
worden gemaakt welke gaan acteren tijdens het 

WK 2012 in ons eigen Zeeland en de Allen Gilbert 
Memorial tussen Engeland, België en Nederland. 

Frank van Schilt                 Vlnr Hendrik Jan Polhuijs, Jan Hennekam en Mike Lubbers 


