
   

 

Verslag 2de wedstrijddag WK Kustvissen Langebaan Zuid-Afrika 

 

Ongekende vangsten op WK Kusthengelen 

De tweede officiële wedstrijd op het WK Kusthengelen voor heren, vervist aan Soverbay, 

gaat geheid de boeken in als een van de, zo niet de grootste vangsten op een WK ooit. 

De algemeen winnaar vandaag een Italiaan met 68 vissen.  

De door Spro gesponsorde molen van het type Powerdrive XL werd dan ook hevig op de 

proefgesteld. Bij het binnendraaien van de vele en al even zo zulke zware vissen, gaf de 

XL geen enkele krimp en lagen de roggen zo op het strand! Onze mannen hebben dan 

ook de vangsten van hun leven geboekt, echter was dit niet genoeg om tot een goede 

klassering te komen. De meeste andere landen zijn simpelweg beter. We eindigden als 

land op een vijftiende plaats echter onder voorbehoud want er zitten nog fouten in de 

uitslag! 

In vak A viste Jurgen van Rijswijk die ruim 15 kilogram vis ter weging aan kon bieden. 

Dit resulteerde in de zevende plaats in zijn sector. Corné Danen viste in vak B en ving 

ruim 20 kilogram vis, dit was goed voor een 15 plaats in zijn sector. Jan stam die de 

honneurs in vak C waarnam ving dik 27 kilogram vis en eindigde daarmee als 15. Arjan 

Rijnberg wist zijn goede start van de eerste wedstrijd dag geen bijster goed gevolg te 

geven en werd elfde met exact 30 kilogram aan vis. Hendrik-Jan Polhuijs tenslotte deed 

het in vak nog het beste door als vijfde te eindigen met 37 kilogram aan vis. 

De vangsten vandaag bestonden 

voornamelijk uit zandhaaitjes variërend 

van 1 tot 3 kilogram. Ook de blue spotted 

Ray werd gevangen alsmede een aantal 

Smooth hounds haaien van tegen de 100 

cm. 

Vrijdag hopen we de derde wedstrijd op 

een beter resultaat. We vissen dan in de 

Baai van Langebaan. 

Frank van Schilt 

 

Hollandse dames slaan terug 

De tweede wedstrijddag is aanzienlijk beter verlopen dan de eerste. Het werd een dag 

waar iedere visser van droomt. Prachtig strand, lekker weer, veel en mooie vis. Nu er vis 

gevangen werd konden de dames laten zien hoe snel en effectief ze konden vissen. 



In vak A stond Linda van de Velde. Die ving het eerste 1,5 uur maar liefst 17 vissen. De 

adrenaline stroomde door haar lichaam toen ze er weer een ving van precies 1 meter. 

Jammer genoeg werd haar uitstekende vissen niet beter beloond, omdat elders in haar 

sector de vis langer bleef azen. Toch eindigde Linda met maar liefst 28 vissen en ruim 32 

kilogram op een vijfde plaats in haar vak. In vak B viste Wilma van Eekeren na een 

stroef begin met 17 vissen en 18 kilogram zich naar een zevende plaats. 

In het begin van de wedstrijd werd er daar veel vis gevangen en door wat materiaal pech 

kwam Wilma op achterstand, maar ze haalde toch nog een deel in. In vak C viste Ilonka 

Rijnberg wederom sterk. Ze wist in de wat stillere periode voor de andere vissers, door 

op afstand te vissen, nog wat vissen te vangen en eindigde hierdoor op een derde plaats 

met 16 vissen en 19 kilogram. In vak D wist Elaine 20 vissen te vangen met een gewicht 

van ruim 17 kilogram. Ze eindigde hiermee op een keurige derde plaats. Er had met 

beetje geluk nog meer ingezeten. Elaine lande bijna een grote rog, maar toen hij bijna op 

het strand was, sloeg deze met een zwiep van zijn staart de 60/00 nylonlijn doormidden. 

 

Het mooiste resultaat van deze dag was voor Miranda 

Willemse. Sterk en effectief vissend ving Miranda 24 vissen 

en met ruim 25 kilogram was dit goed voor de eerste plaats 

in haar sector. Ze wist met haar ervaring heel de wedstrijd 

door vis te blijven vangen en een knappe prestatie neer te 

zetten. 

 

<< Miranda Willemse 

 

Door het goed vissen van al de dames eindigde we in het teamklassement op de derde 

plaats op dag twee van het wereldkampioenschap. Na 2 dagen staan we nu op een 

zevende plaats, hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken. 

Benny Wijnings 

 

 


