
                         

 

Susan Stuijts en Adriaan Dronkers winnen topcompetitie 

Het was behoorlijk koud in het Europoort gebied, toen afgelopen zaterdag de 
topcompetitie voor dames en junioren van start ging. Maar het stralende zonnetje en 
weinig wind zorgden voor een heerlijk visweertje. Vrijdag was er nog veel sneeuw 
gevallen, maar omdat de hoofdwegen goed berijdbaar waren had de organisatie van 

Sportvisserij Nederland een terecht besluit genomen om de wedstrijd door te laten gaan.  

Wel werd besloten om het parcours van het Calandkanaal uit de competitie te halen vanwege de 
gladde schuine oever. Op wisselende plaatsen werd er twee keer aan de Amazonehaven gevist. Het 
leverde prachtige plaatjes op voor de toeschouwers. De vissers hadden er geen oog voor, want er 

moest hard gewerkt worden. In de Amazonehaven zit rond deze tijd van het jaar nu eenmaal erg 
veel vis! Jammer was wel het ontbreken van de leider in de tussenstand bij de junioren. Arjan van 
Moort moest afzeggen vanwege droevige familie omstandigheden. 

 
Junioren in actie 

Nadat wedstrijdleider Leen van Wensen iedereen had verwelkomd  en de kaarten waren uitgedeeld, 
ging het hele gezelschap van vissers, supporters en wedstrijdleiding naar het parkeerterrein van de 
ECT aan de Amazonehaven, waar het parcours was uitgezet. In de voorbereiding werd extra 

aandacht gegeven aan het aas, wat niet mocht bevriezen. De beste onderlijnen kwamen weer uit 
de mappen, veelal lijnen met lange sleeplijnen met kleine haken , om de vis te verleiden. En dat 
lukte erg goed. Vanaf het begin werd er veel vis gevangen. Voornamelijk steenbolk en wijting, 
maar op het wedstrijdgedeelte van de dames werd er ook behoorlijk platvis gevangen. Met verre 
worpen werd het diepe water van de haven bereikt. Soms moest je even inhouden met gooien, 
omdat er zo’n oceaanreus met containers voor je neus aan het draaien was, maar er is geen boot 

gezonken ………………..  

Bij de dames viel meteen op dat Elaine Vredenburg de voor haar slecht 
verlopen eerste dag wilde goed maken. Op een hoog tempo werd vis na vis 
uit het water getrokken. De concurrentie van met name Ilonka Rijnberg en 
Linda van de Velde, de SPRO coryfeeën bij de dames volgden in haar 

spoor, maar moesten toch de winst aan haar laten. Maar ook Susan Stuijts 
viste weer een sterke vierde plaats! Zou Elaine toch nog voor een 
verrassing gaan zorgen?  

 
<< Susan Stuijts met 3 platvissen 



Op het juniorenparcours was het eveneens erg spannend. Hier trok Corné Westerlaken de winst 

naar zich toe vóór Jeroen den Engelsman en Jeromy van Houdt. Een volledig 
Thools podium dus die eerste wedstrijd, maar Kristiaan Minderhoud, Jasper 
Voogt, Niels Janse en Adriaan Dronkers pakten ook belangrijke punten. 

                                          >> Zeebaars voor Arjan Marijs 

<< Mooie bot voor Jeroen den Engelsman 

 

Na de parcourswisseling kwam er toch wat meer spanning 
op diverse deelnemers te staan, want de finale wedstrijd 
was begonnen. Bij sommige deelnemers resulteerde dat in de afgooien van 
lijnen…….. Enkele deelnemers, waaronder Jeffrey van Est hadden pech, omdat 
er een vogel in hun lijn zwom. Dat kostte veel kostbare tijd!  

Ook in deze laatste wedstrijd werd er veel vis gevangen. De aantallen gevangen vissen ontliepen 
elkaar niet veel, maar met 32 vissen won Jeroen de Engelsman bij de junioren die beslissende slag, 
vóór Jasper Voogt, Corné Westerlaken en Niels Janse. Hoe zou dit gaan uitpakken in de uitslag 
………………………..  

 

Bij de dames probeerde Elaine Vredenburg het huzarenstukje van de eerste wedstrijd te herhalen. 
Al snel had zij een tiental vissen, maar de concurrentie was alert. Linda van de Velde, Ilonka 
Rijnberg en Susan Stuijts volgden in haar spoor en wachtten op een goed moment om toe te slaan. 
Toen de vangsten bij Elaine even stokten grepen zij hun kans. Susan won uiteindelijk, vóór Ilonka 
en Linda. Elaine werd vierde en of dat genoeg was …..? 

Rond half vijf maakten de beide coaches, Benny Wijnings en 
Henri Karremans aan alle onzekerheid een eind. Bij de dames 
won Susan Stuijts nipt de topcompetitie, vóór Ilonka Rijnberg. 
Ze hadden allebei tien klassementpunten, maar over alle 
wedstrijden had Susan 2 cm !!!! meer vis gevangen…….. Linda 

van de Velde werd derde. Het beste vijftal werd gecompleteerd 
door Heidi Leeuwis en Wilma van Eekeren, die ook beiden een 
knappe topcompetitie gevist hebben!  

 

<< V.l.n.r. Ilonka Rijnberg, Wilma van Eekeren, winnaar Susan Stuijts 
                (staand) ,Linda v.d. Velde en Heidi Leeuwis 

 

 

 



Bij de junioren was het zo mogelijk nog spannender, omdat de 

klassementspunten na vier wedstrijden dicht bij elkaar lagen. Toch 
kwam hier ook weer een sterk vijftal naar voren. Adriaan Dronkers 
uit Westkapelle was duidelijk de sterkste met het minste aantal 
klassementspunten en de meeste cm vis. De overwinning was dan 
ook terecht! Tweede werd Jeromy van Houdt, voor Corné 
Westerlaken en Jeroen den Engelsman. Nipt bij de eerste vijf 
eindigde Niels Janse uit Breskens. Jasper Voogt was net een paar 

puntjes tekort gekomen ………… 

>> V.l.n.r. Jeromy van Houdt, Jeroen den Engelsman, winnaar Adriaan 
                Dronkers(staand), Corné Westerlaken en Niels Janse 

 

Nu is het wachten op de berichten van de coaches, want zij mogen nu de teams gaan vaststellen 

voor de internationale wedstrijden! 

Deze uitslag is nog officieus. Eventuele protesten dienen uiterlijk donderdag 23 december op het 
kantoor van Sportvisserij Nederland te zijn ontvangen. De uitslag wordt i.v.m. de kerstvakantie pas 
officieel op dinsdag 4 januari 2011. 

De beste 10 van beide categorieën vormen de nieuwe Nationale Selecties Dames en Junioren, 

waaruit de coaches hun teams samenstellen.In de 1e week van januari volgt de bekendmaking 
hiervan. 

 

 

 

Verslag en foto’s: Henri Karremans 

    

 


