
                 

 

Engeland wint Alan Gilbert Memorial op Walcheren  

Individuele winst voor Frank Peene 

 

Op de stranden nabij “Westduin” is afgelopen weekend de interland tussen Nederland, Engeland en 
België vervist.  

 
Parcours bij Westduin 

 

Deze tweedaagse wedstrijd, die vernoemd is naar de enkele jaren overleden 

Engelse wedstrijdvisser Alan Gilbert, werd een prooi voor de collectief sterke 
Engelse ploeg.  

 

 

 

 

 

 

Individueel deed Nederland het een stuk 
beter, want de eerste drie plaatsen waren 
voor Nederlandse vissers.  
 

 

Frank Peene (zie bijgaande foto) was uiteindelijk de beste van de 45 
deelnemers.  

 



Vanwege de sterke wind had de organisatie van Sportvisserij Nederland 
gekozen om twee keer te vissen nabij hotel “Westduin”, omdat de 
golven bij Domburg te hoog waren om daar te kunnen vissen. Bij “ 
Westduin” is het water dieper, waardoor de golven niet zo hoog 
worden.  

                                   >> een mooie paling voor Kenny McCoy (Eng.) 

 
De verwachtingen voor de vangsten waren niet hooggespannen, maar 

dat viel uiteindelijk, vooral op vrijdagavond erg mee!  

De vangst bestond beide dagen voornamelijk uit zeebaars en bot, maar 
ook werden er enkele finten, tongen en een grote paling gevangen.  

Wel waren niet alle stekken even goed, maar wie een plaatje vlak bij 
een paalhoofd geloot had maakte de meeste kans op een leuke vangst!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Opvallende supporters op het strand 

 

 

Vrijdagavond won Frank Peene met overmacht de eerste wedstrijd 
individueel met dertien maatse vissen. De Engelse ploeg won bij de 
teams, maar Nederland had maar een kleine achterstand. Voor onze 
Belgische vrienden was de achterstand al zo groot, dat zij uitgeschakeld 

leken ………. 

Zaterdag was het weer optimaal, maar de vis was minder actief. Alleen 
in de eerste  zes nummers was de baars nog behoorlijk aan het azen.  

Arjan Rijnberg, die nummer 1 tegen de palen had geloot, profiteerde 

daar optimaal van. Hij wist maar liefst 15 baarzen te vangen. 

 
 
<< Arjan Rijnberg met een mooie zeebaars 

  
 

 

 



Omdat hij op vrijdagavond ook al goed gevist had leek hij individueel te 
gaan winnen, maar in het laatste vak had Frank Peene een passend 
antwoord.  
Met een eindsprint wist hij zijn vak ook te winnen en de eindoverwinning 
was voor hem.  

 
Marien Flipse eindigde op een tweede plaats in zijn sector en werd zo 
dikverdiend derde individueel. 

Het Engelse team bleek echter gemiddeld het beste. Nederland en België 

moesten toezien, dat enkele van hun teamleden op een hatelijke nul bleven 
staan. Daardoor won Engeland ook de tweede dag, vóór Nederland en  
België.  

Het was dan ook terecht, dat zij de wisseltrofee weer opeisten. Nederland 
werd tweede en België derde.  

Winnaar Frank Peene 

 

Vóór het traditioneel gezamenlijke diner vond in de gezellige lounge van Hotel Golden Tulip Westduin de 
prijsuitreiking plaats. Volgend jaar in Engeland dan maar een nieuwe kans voor een teamoverwinning! 
      

 
Alle deelnemers aan de Interland 

 

Verslag en foto’s: Henri Karremans 


