
                          
 
Nieuwe Nederlandse kampioenen dames en junioren bekend! 

Afgelopen zaterdag 22 oktober was de Dintelhaven in het Europoortgebied het decor van 
het Nederlands kampioenschap junioren en dames. Onder een stralend zonnetje, maar 
wel met een fris windje streden de A- en B- junioren en de dames om de fel begeerde 
titel!  

 
Parkoers Dames aan de Dintelhaven 

De dag begon met een valse noot, want de beheerders van “de Nieuwe Pionier”, waar we de 

kaarten zouden uitreiken, kwamen niet opdagen!  
We zijn na een half uur kunnen verhuizen naar het clublokaal van de vereniging “De Slufter”! 
Dankzij hun spontane medewerking konden we alsnog het toernooi openen. Nogmaals onze grote 
dank! Maar omdat dat clublokaal ook vlak bij de wedstrijdparkoersen lag konden we toch keurig op 
tijd starten met de wedstrijden. 

Gespannen gezichten verraadden dat het deze dag best wel eens spannend zou kunnen worden. 
Tijdens het vrije trainen was er al goed vis gevangen. Dat kwam ook in de wedstrijd tot uiting! Al 

snel zagende deelnemers hun topje van de hengel nerveus trillen ……… Een teken van beet! De vis 
had er duidelijk zin in. Vooral bij de A-junioren, die verder kunnen werpen werd er goed vis 
gevangen, maar ook de “kleinste jeugd” en de dames vingen met regelmaat hun visje.  

       
2  mooie platvissen voor Cynthia Frey         Mooie bot voor Tim v.d. Berg                 Ilonka Rijnberg met een bot 



 

              
Wijting en bot voor kampioen Martin Boone           Vissen is ook leuk voor meisjes, deelneemster Naomi de Pijper  

In de Dintelhaven zitten erg veel zwarte grondels, die vorig jaar nog vaak te klein waren, maar dit 
jaar al uitgegroeid waren tot visjes boven de 10 cm. Natuurlijk werden er ook kleintjes gevangen, 
die dan 1 punt op de kaart brachten. Ook mooie botten en spieringen werden door de deelnemers 
gehaakt.  

Jeffrey Boonman haalde zelfs een mooie bot en een gul 

van 46 cm in één draai naar boven! Tegen het einde 
van de wedstrijd liep de spanning erg op, want diverse 
deelnemers stonden in aantallen vis en cm dicht bij 

elkaar! Wel werden bij de diverse categorieën nieuwe 
gezichten op het podium verwacht. 

<< Jeffrey Boonman met een gul en een bot 

     in één uitdraai                                              >> Secuur meten 

                                                                             door de controleur 

 

Om 16.00 uur maakte Ron Gatowinas in café “de Pub”, namens Sportvisserij Nederland aan alle 
onzekerheid een eind.  

 

 

Eerst werd nog  het “bronzen WK-team”  naar voren gehaald om hen in het zonnetje te zetten voor 
hun goede prestatie op het wereldkampioenschap in Italië. Het hele team, Niels Jansen, Corné 
Westerlaken, Jeroen den Engelsman, Jeromy van Houdt, Adriaan Dronkers en coach Henri 
Karremans kregen bloemen en een ingelijste herinneringsfoto van hun WK uitgereikt. 



Maar toen was het tijd voor de finale! De 

nieuwe Nederlandse kampioenen werden 
gehuldigd. Bij de dames was Sylvia 
Wesdorp duidelijk de sterkste, vóór 
Ilonka Rijnberg en Heidi Leeuwis. Een 
debuut van Sylvia op het hoogste 
plankje van het erepodium en de 

toeschouwers en supporters gunden 
haar dat van harte!  

Bij de B-junioren ook drie sterke jongens 
op het podium. Kampoen werd in deze 
categorie Martin Boone met maar liefst 

achttien vissen. Tweede werd Mark 
Verhage en op de derde plaats eindigde 

Robin van Eekeren! 
Top 3 dames, vlnr Ilonka Rijnberg,          Top 3 Jr. B, vlnr Mark Verhage, 

Sylvia Wesdorp en Heidi Leeuwis         Martin Boone en Robin v. Eekeren  
 

Bij de “grote” jongens en óók meisjes een 
aankomend talent op de eerste plaats. Kees 
Gillissen bewees zijn klasse door de 
“gevestigde orde” te verslaan. Maar daar heeft 

hij hard voor moeten werken ……….  
De uittredend kampioen Jeroen de Engelsman 
gaf zich pas op het laatst gewonnen en 
eindigde op de tweede plaats. Derde werd 
Corné Westerlaken, ook al een WK-teamlid net 
als Jeroen. Zij bewezen bij de top van de 

Nederlandse junioren te behoren! Al met al en 
geslaagd Nederlands kampioenschap! 

<< Top 3 Jr. A, vlnr Jeroen den Engelsman, Kees Gillissen 

en Corné Westerlaken. 

 

Nu gaan over twee weken (op 5 en 19 november) de topcompetities van start voor de junioren en 
dames. Wedstrijden, die in zeeland worden gevist,omdat het WK van 2012 voor dames ook daar 
gehouden worden! 

Ter informatie de eerste wedstrijd staat gepland achter de golfbaan, richting Domburg (achter de 
“zeven golven”), terwijl we voor de tweede wedstrijd naar het strand van Zoutelande gaan bij het 
speeltuintje!  

 

Henri Karremans (verslag en foto’s) 

 

     


