
   

 

Verslag 1ste wedstrijddag WK Kustvissen Langebaan Zuid-Afrika 

 

Dramatische eerste wedstrijddag WK Kust Dames 

Vanmorgen werd er vol goede moed vertrokken naar Soverby Beach. Het was schitterend 

weer en alles beloofde dat het een dag met veel vis zou worden. Maar de waarheid was 

anders. In vak A werd er nog het best gevangen. Hieruit kwam op nummer 1 ook de 

winnaar van vandaag; de Spaanse Maria Ascensiôn Coy. Met maar liefst zeventien vissen 

en een totaalgewicht van 12.452,06 gram bleef zij de andere deelneemsters voor. Ilonka 

Rijnberg stond voor ons in dit vak en na een stroef begin startte zij een inhaalrace. Met 

zes vissen eindigde ze op een vijfde plaats in de sector. 

 Parcours      Miranda Willemse 

In het B vak deed Miranda Willemse het aardig. Ze wist drie vissen te vangen en eindigde 

hiermee op een zesde plaats in haar sector. In het C vak waren de vangsten zeer slecht, 

slechts vier dames wisten hier vis te vangen. Elaine Vredenburg was een van de 

deelneemsters die helaas geen vis vingen. In vak D probeerde Linda van de Velde van 

alles uit, maar ook zij kreeg geen vis gevangen. In vak E bleef Wilma van Eekeren 

jammer genoeg ook op de nul steken. 

In het teamklassement eindigden we op de laatste plaats, dus we kunnen de komende 

dagen alleen maar stijgen. 

Benny Wijnings 

 

Grote verschillen in eerste wedstrijd WK Kust Heren  

De eerst wedstrijd van het wereldkampioenschap kusthengelen voor heren leverde 

verdeeld over het wedstrijdparcours grote verschillen op in vangsten. In vak A en B 



werden geweldige vangsten genoteerd, maar  in de 

andere vakken waren de resultaten aanzienlijk minder. 

Arjan Rijnberg was de enige Nederlandse deelnemer die 

zich staande wist te houden op dit internationale 

podium. Hij viste een tweede plaats in vak A en eindigde 

hiermee op een zeer verdienstelijke zesde plaats in het 

algemeen klassement. Arjan wist maar liefst 21 

gitaarroggen te landen en één Eagle Ray van bijna 

negen kilo; zijn totaal gewicht bedroeg ruim 37 

kilogram. De overall winnaar vandaag was een Zuid 

Afrikaan met ruim vijftig(!) kilo vis. De grootste vis werd 

gevangen door een Welshman. Hij ving een Eagle Ray 

van twintig kilo en driehonderd en vijftig gram. 

                                                                                                Arjan Rijnberg 

 

In vak B wist Jan Stam slechts twee roggen, samen goed voor 4.650 gram, te landen. Dit 

leverde een vijftiende plaats op in zijn sector. In vak C – waar de vangsten beduidend 

minder waren dan in de twee eerste vakken – viste Corné Danen zich met twee kleinere 

roggen die goed waren voor 1500 gram naar een zevende plaats.       

Ook Hendrik-Jan Polhuijs wist in vak D niet 

meer dan twee roggen te vangen. Een 

twaalfde sectorplaats was dan ook het hoogst 

haalbare. In vak E waren de vangsten ronduit 

slecht te noemen. Jurgen van Rijswijk kon 

hier slechts één Blue spotted Ray op zijn 

deelnemerskaart laten noteren. Dit leverde 

een negende plaats op in zijn vak. 

In totaal leverde deze score voor ons land 

143 klassementspunten op. Dit houdt in dat 

we op een negende plaats in de landenuitslag 

terecht zijn gekomen. Een teleurstellend resultaat, maar we gaan met volle inzet de 

komende dagen tegemoet. 

Frank van Schilt. 

 


