
                 

 

Nederland tweede op Allan Gilbert Memorial 

 

Op de stranden van de Belgische kustplaatsen Knokke en Wenduine is afgelopen weekend de tweede 
Allan Gilbert Memorial vervist. Deze interland tussen Engeland, België en Nederland is vernoemd naar de 
twee jaar geleden overleden bekende Engelse wedstrijdvisser en coach Allan Gilbert.  

Dit jaar organiseerde de Belgische Federatie, de VFK, de wedstrijd onder ideale omstandigheden. Een 
heerlijk zonnetje, bijna geen wind op prachtige vlakke stranden en toch en redelijke visvangst zorgden 
voor een spannende strijd! Voor Nederland kwamen vijftien vissers uit de Nationale Selectie in actie 

tegen evenveel vissers uit België en Engeland. En Nederland heeft een keurige tweede plaats behaald. In 
de eerste wedstrijd werd zelfs de dagoverwinning gepakt, maar de sterke Engelse ploeg wist in de 

tweede en beslissende wedstrijd alsnog de overwinning naar zich toe te trekken. Maar de Nederlandse 
ploeg is in punten nog nooit zo dicht bij de Engelsen gekomen. Het Belgische team stelde teleur en werd 
beide dagen op grote achterstand laatste. 

Vrijdagavond vond de eerste wedstrijd plaats op het strand van Knokke. Een moeilijk strand, omdat er 

veel verschil in plaatsen is. Dat was goed te merken aan de vangsten. Op sommige stekken moest je 
tevreden zijn met een aantal botten en/of zeebaarsjes terwijl er op één strandje tussen twee brekers met 
verre worpen mooie gulletjes konden worden gevangen.  
Omdat de deelnemers eerlijk verdeeld over het parkoers stonden geplaatst, konden ook de Nederlandse 
vissers Peter Mesie, Arjan Geelhoed en Hendrik Jan Polhuis daar goede zaken doen! Op de andere 
strandjes konden onze Nederlandse jongens goed mee door platvis als bot en tong te vangen.  
Toen in het eerste vak Jan Hennekam nog een gevlekte haai wist te vangen kon de overwinning ons in 

die eerste wedstrijd niet meer ontgaan …………  

 

                  
             Haai voor Jan Hennekam                     Mooie gul voor Hendrik Jan Polhuijs              Tong en wijting voor Ron v. Dorst 



Met een achterstand van 24 klassementspunten werd Engeland tweede. De Belgen volgden met een 
grote achterstand van 130 punten. 

Op zaterdag werd er gevist op het strand van Wenduine, vlak voor het hotel, waar de teams verbleven. 
Vanwege het heerlijke weer was het erg druk aan het strand, maar de vissers genoten van de aandacht 

voor hun sport. Zelfs diverse Nederlandse collega kustvissers hadden de moeite genomen om een kijkje 
te komen nemen. 

 
Strand van Wenduine met een mooie spreuk                                             Overzicht strand van bovenaf 

De vangst op dit strand was helemaal anders. Omdat gulletjes met dit stralende weer niet zo dicht onder 

de kust komen, moesten de vissers zich richten op platvis als bot en schar en kleine zeebaars. De 
Engelsen namen deze wedstrijd al snel een voorsprong op ons team door met hele verre worpen in dieper 
water te komen, waar grote hongerige scharren lagen te wachten. Zij gebruiken kleinere hengels met 
reels en met de pendulemworp werden afstanden geworpen, waar de Nederlanders en Belgen nog van 
dromen! Natuurlijk hebben wij ook wel jongens, die met een vijf-meterhengel en een molen met dunne 
nylon een heel eind kunnen werpen, maar we kwamen gemiddeld genomen net niet ver genoeg. Ook het 
“binden”van het aas op de haak en het “geklipt” werpen van de onderlijn beheersen de Engelsen tot in de 

puntjes.  

                    
       Een nieuwsgierige zeehond                           Rico ’t Mannetje met zeebaarsje 

De coaches Frank van Schilt en Henri Karremans zagen de opgebouwde voorsprong van vrijdag langzaam 
maar zeker verdwijnen. Met het opkomen van het water stokten de vangsten op grote afstand en de 

Nederlanders schakelden over op het vissen op kleinere platvis en zeebaarsjes, die wel binnen 
werpbereik kwamen.  

  
               Frank Dekker geconcentreerd bezig                                           Johan Rombouts haalt uit voor een verre worp 



Met name Frank Dekker, Rico ’t Mannetje, Jan Stam en Jan Hennekam pakten belangrijke punten. Onze 
verre werpers zoals onder andere Peter Mesie, Hendrik Jan Polhuis en Wibo Boone hadden toch nog 
mooie scharren uit het diepere water weten te ontfrutselen, waardoor het toch nog spannend werd. Maar 

de eerder in de wedstrijd opgelopen achterstand kon niet meer goed gemaakt worden …….. 

Tijdens het slotbanket werd de wisselbeker, zoals de laatste jaren, uitgereikt aan de Engelse coach, die 
eerlijk bekende dat het dit jaar wel erg spannend is geweest.  

 
Het Nederlandse team 

Een compliment aan het Nederlandse team, dat bestond uit Wibo Boone, Bernhard Boschma, Frank 
Dekker, Ron van Dorst, Arjan Geelhoed, Danny Goossen (onze Nederlandse Kampioen), Jan Hennekam, 
Wilco Keur, Rico ’t Mannetje, Peter Mesie, Hendrik Jan Polhuis, Jurgen van Rijswijk, Johan Rombouts, Jan 
Stam, Dirk Westdorp en de coaches Frank van Schilt en Henri Karremans. 

Individueel werd de Engelsman Saul Page met twee dagoverwinningen overduidelijk winnaar, maar 

namens Nederland eindigden Hendrik jan Polhuis (5e), Peter Mesie (6e) en Wibo Boone (8e) bij de eerste 
tien! 

In week 45 komt van deze interland een zes pagina’s grote reportage te staan in het Nederlandse 
weekblad “Panorama”. Dit magazine had een verslaggever en een fotograaf gestuurd om een impressie 
te maken van wedstrijdvissen. Toch een teken dat sportvissen, ook in wedstrijdverband serieus genomen 
wordt! 

Henri Karremans (verslag en foto’s) 


