
 

2e selectiedag bootvissen in Zeeland “zonnig” verlopen. 

De 2e selectiedag bootvissen 2008/2009 is voorbij. Meer dan 60 deelnemers hadden ’s-morgens 

een plaatsje toegewezen gekregen op de M.S. Eendracht, de M.S. Dolfijn, M.S. Vlije of de M.S. 

Hendrik. Stuk voor stuk zeer fraaie boten.  

Er werd gevist in 3 perioden van elk 100 minuten. Na de 1e en 2e periode werd er gewisseld van 

plaats, zodat een ieder zijn kansen werden vergroot.  

     

Arjan Rijnberg (NS), Henri Karremans, Geerd de Bruyn (NS) en Arthur van Tienen lieten de 

medevissers op de boot hun kwaliteiten zien en visten allen een 1e plaats. Chris van de Vreede 

haalde 23 vissen boven water, maar Arthur van Tienen deed voor hem niet onder en liet ook 23 

exemplaren op de meetlat leggen.  

Opvallend was de klassering van het echtpaar Van de Velde. Kees van de Velde kon in het 

eindklassement uiteindelijk de 8e plaats innemen, maar zijn vrouw Linda mocht zich als 24e ook 

plaatsen voor het NK dat op 17 mei wordt gehouden. De eerste keer dat een vrouw mee doet aan 

deze selectiewedstrijden en zich meteen weet te plaatsen. Proficiat!! En dames, wie volgt….? 

 

De eerste plaats ging naar Chris van de 

Vreede (HSV Edelkarper). Met slechts 3 

klassementspunten werd hij terecht 

eerste. Ook zijn eerste keer dat hij een 

selectie won.  

 

Henri Karremans (HSV Heense Molense 

Sportvissers) gaf als coach van de 

junioren het goede voorbeeld door een 2e 

plaats te veroveren.  

 

“Good old” Geerd de Bruyn (HSV De 

Edelkarper), lid van de Nationale Selectie 

en vorig jaar WK-kampioen bootvissen 

voor korpsen) liet zien dat sportvissen 

meer is dan alleen geluk.  

           V.l.n.r. 2e prijswinnaar Henri Karremans en  

                 Selectiekampioen Chris v.d. Vreede  



Aan het eind van de dag mocht ik zelf deze drie mensen het felbegeerde Delfts blauwe bord van 

Sportvisserij Nederland overhandigen, vergezeld van een bos bloemen. 

Op 17 mei 2009 zullen wij weten wie zich Nederlands Kampioen mag noemen! 

Ben Biondina 

 

 


