Onstuimig slot topcompetitie senioren kustvissen
De deelnemers en de organisatie van Sportvisserij Nederland hielden de hele
voorafgaande week het weer van zaterdag al nauwlettend in de gaten, want er
was een depressie op komst. En jawel hoor, precies op de dag dat de laatste drie
topcompetitiewedstrijden kustvissen voor de senioren moesten worden vervist,
draaide de wind naar de zuidwest hoek en nam flink in kracht toe!
Werd er tijdens de trainingsdagen nog volop schar op afstand gevangen, nu werd het sprokkelen voor een visje
in een mui vlak voor je neus. Dat ging niet iedereen evengoed af en het resultaat was dat er uiteindelijk veel
deelnemers met een paar visjes of niets genoegen moesten nemen. Dat is niet leuk, maar het hoort ook bij de
wedstrijdsport!

Overzicht strand Groote Keeten

Alle drie de wedstrijden werden vervist aan het strand van Groote Keeten in de Kop van Noord Holland. Een
mooi, maar grillig strand, met muien en ondiepe zandbanken. Had je het geluk om voor zo’n mui te loten, dan
kon je wel een paar visjes vangen, maar een deelnemer die een zandbank voor zich zag liggen had weinig
kans. Als het rustig weer was gebleven had je schar kunnen vangen over de bank, maar met de
omstandigheden van zaterdag met de wind schuin op je gezicht bleek dat onmogelijk.
Toch gingen alle deelnemers met veel enthousiasme van start. Want het ultieme doel was nog steeds een
plaats te bemachtigen in de Nationale Selectie van Sportvisserij Nederland, om dan uitgezonden te worden naar
internationale wedstrijden! Al snel werd er hier en daar een bot uit de branding binnengehaald, maar het liep
niet storm.

Kees Rijnhout

Jan Hennekam, winnaar 1e wedstrijd

In vak A leek Kees Rijnhout lang de winst te gaan pakken, maar in de laatste draai ging Jan Hennekam met de
eerste plaats aan de haal, voor Kees en Frank Peene. In het andere vak verraste Leon van Agtmael iedereen
door vijf vissen te verleiden. Hij ging daar aan de haal met de winst voor Rob Slingerland en Theo van Broeck.
Het klassement van de vorige drie wedstrijden, die aan Cadzand waren vervist, ging met de cijfers van deze
wedstrijd helemaal op zijn kop, want bijvoorbeeld leider John Muis had maar één visje van 20 cm en anderen,
zoals Arjan Rijnberg hadden géén vis gevangen!
Tweede wedstrijd
De deelnemers maakten hun spulletjes toch weer snel klaar voor de tweede wedstrijd, die uitgezet was op het
zuidelijke deel van het strand van Groote Keeten. De omstandigheden waren helaas nog niet verbeterd. De
wind en de hoge branding maakte het vissen moeilijk.
Elk gevangen visje bleek belangrijk. Dat vond zeker Theo van Broek, want die won vak A voor Mike Lubbers en
Jim Sonnenschein en deed hele goede zaken, omdat hij ook al de eerste wedstrijd belangrijke punten gepakt
had. Het ander vak werd een prooi voor Wibo Boone, die Jeromy van Houdt en Edwin de Lange aftroefde. Maar
het aantal mensen dat met een hatelijke nul op de kaart achterbleef was weer erg groot.
Van de 46 overgebleven deelnemers aan deze topcompetitie hadden er 22 géén vangstpunten. Té veel!!!!!!!
Wie elke wedstrijd vis zou blijven vangen zou héél hoog gaan eindigen, dat was wel duidelijk!
Grootste kanshebbers op de zege waren Mike Lubbers en Theo van Broeck. De anderen hadden nu allemaal al
wel een slecht resultaat op zak.

Leon v. Agtmael met zeebaarsje en bot

Mooie bot voor Niels Janse

De finale
De spanning was dan ook te snijden toen de derde wedstrijd van start ging. Het getij begon nu op de komen en
iedereen hoopte dat er ook wat meer vis een lekker hapje zou komen nemen van de zagers, pieren, mesheften,
tappen en wat al niet meer, wat de deelnemers als aas meegebracht hadden. Maar dat bleek ijdele hoop. Ruud
van Noord won met vier vissen op het laatste nummer vak B, terwijl Yvo Focke aan drie botjes voldoende had
om het A-vak te winnen. Maar het was wel verschrikkelijk spannend.
Arjan Rijnberg had in de laatste wedstrijd nog eens extra z’n best gedaan en wist eindelijk twee vissen aan te
bieden. Voldoende om in de top te eindigen? Ook Rob Punselie, Wibo Boone, Tom van de Pol en Peter van Dam
deden het goed. Er werd volop gespeculeerd ...................
De uitslag
Nu er zo weinig vis gevangen was, had de organisatie niet veel tijd nodig om de uitslag te maken. Maar
zorgvuldigheid werd in acht genomen, want de gescoorde puntenaantallen van de deelnemers ontliepen elkaar
niet veel. Jammer maar begrijpelijk was het dat nogal wat deelnemers de prijsuitreiking niet hadden afgewacht
en al naar huis waren gegaan. Maar ja, na zo’n lange dag in het gure weer en dan ook nog weinig gevangen,
iedereen kan het zich voorstellen!
Coach Frank van Schilt maakte aan alle onzekerheid een einde. De winst van
deze topcompetitie was terecht voor Mike Lubbers!
Theo van Broeck eindigde op een prima tweede plaats voor Ruud van Noord. De
leider na dag één, John Muis legde beslag op de vierde plaats. De spannendste
plek werd een prooi voor Tom van Pol. Hij had even veel klassementspunten als
Hendrik Jan Polhuis en Arjan Rijnberg, maar had over de zes wedstrijden de
meeste cm vis gevangen! Iedereen was het er echter wel over eens, dat er een
sterk team samen te stellen is voor het wereldkampioenschap, dat in 2013 in
Torremolinos in Spanje gehouden wordt. De coaches geven volgende week
uitsluitsel.
<< Winnaar TC Kust 2012: Mike Lubbers
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