
Een vader en 
twee dochters, 
verbonden door 
het vissen.
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Het is de droom van veel ouders: hun passie delen met 
hun kind. Ruud Roskam is wat dat betreft spekkoper. 

Zijn beide dochters – de 12-jarige tweeling Shannon en 
Chinouk – zijn net als hij gek van zeevissen.  
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>>

FAMILIEBAND 
OP HET STRAND

hannon Roskam woelt met haar vingers in 
een bak pieren, net zo lang tot ze een mooi 
exemplaar voor op de haak heeft gevonden. 
Behoedzaam schuift ze het aas over de naald. 
Haar hengel rust een stukje verderop in de 

houder op het strand van Wijk aan Zee. Shannon heeft 
zojuist ingeworpen met een gevaarte waar ze zelf twee 
keer in past. Daarvoor is ze tot haar knieën door het wa-
ter gewaad om een drooggevallen zandbank te kun-
nen bereiken. Ze staat nog op nul tijdens het Nederlands 
kampioenschap Kustvissen voor junioren (onder 16 jaar), 
waarvan de vierde manche zojuist is begonnen. “Toch 
heb ik een lekker ‘daggie’”, zegt Shannon. De Rotterdam-
se tongval verraadt in welke regio haar wortels liggen. 
“Je bent de hele tijd buiten bezig. Dat vind ik fijn.” De zon 
schijnt, dat helpt. De vissers zijn dan ook niet alleen. Veel 
mensen pikken nog wat zonnestralen mee om straks de 
geseling van de herfst aan te kunnen.

MAKE-UP MEISJE
Ze is zelf ook wel een 
beetje verbaasd dat ze hier 
aan zee staat. “Ik dacht altijd dat ik meer zo’n make-
up-meisje zou zijn. Vooral in de weer met mijn tablet, 
vlogs kijken en maken.” Door het vuil zijn nog net haar 
witgelakte nagels zichtbaar. Shannon vist pas sinds 
dit jaar. “Daarvoor had ik wel een hengel van de Action 
waarmee ik in de sloot bij ons achter bezig was.” Het 
is niet te vergelijken met de hengel die ze nu in haar 
knuisten houdt. “Toch was het best wel een fijn hen-
geltje. Oh kijk, mijn zus heeft vis”, zegt Shannon plotse-
ling. Twee stekken verderop staat tweelingzus Chinouk. 
Trots laat ze haar vangst zien: een flinke bot van 34 
centimeter. “Mijn dag is goed”, zegt Chinouk. Ze wordt 
gecoacht door vader Ruud, terwijl Ed – Ruuds koppel-
maat – Shannon begeleidt. “Kom op, Chinouk. Vis in de 
waterzak doen. Lijn afkoppelen en een nieuwe lijn uit-
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werpen.” Chinouk krijgt van haar vader niet de kans 
om van de vangst te genieten. “Het is een wedstrijd. Ze 
moeten leren dat elke seconde telt”, zegt Ruud terwijl 
Chinouk haar nieuwe lijn achter de branding werpt. 
Daarna pakt ze gedecideerd de bot in haar ene hand om 
zonder vrees met de andere het haakje los te maken.

HELPEN MET STEKEN
Chinouk raakte als eerste van de tweeling besmet met 
het zeevis-virus. “Ik ging altijd al met mijn vader mee; 
helpen met pieren steken en bij wedstrijden kijken.” 
Maar alleen maar toezien hoe anderen vissen binnen-
halen, ging vervelen. Dus pakte ze zelf een hengel. “Dat 
ging meteen goed want vorig jaar won ik de eerste wed-
strijd waar ik aan deelnam.” Ze kijkt een beetje verle-
gen naar de grond. Of ze daar trots op was? “Natuurlijk. 
Toen heb ik ook een spreekbeurt gehouden. Dat vonden 
mijn klasgenoten wel bijzonder, want de meesten zitten 
op voetbal of hockey. Wie zit er nou op sportvissen? Dat 
vind ik juist leuk, maar alleen zeevissen. Dat heeft denk 
ik met de omgeving te maken. Het uitzicht. Het strand. 
Aan een kanaal zitten, lijkt me heel saai.” Vader Ruud – 
op blote voeten, de spijkerbroek opgerold tot boven zijn 
knieën – wijkt geen moment van de zijde van zijn doch-
ter. De namen van beide kinderen staan in gotische let-
ters op zijn beide armen getatoeëerd. Van onder een 
zwarte baseballcap tuurt hij naar andere deelnemers. 
Vissen ze ver weg of juist dichtbij? Omdat hij zich niet 
kan opsplitsen, coacht hij vandaag Chinouk – al moet hij 
zich inhouden om de hengel niet zelf ter hand te nemen. 
“Ze moeten alles zelf doen, ik mag alleen advies geven.” 
Die rol neemt hij heel serieus. “Zou je niet gaan beazen? 
Hangen je nieuwe lijnen klaar? Ik zou maar weer eens 
gaan draaien.” Soms geeft Chinouk hem een veelbeteke-
nende blik vanachter haar goudgerande brillenglazen.

NK KUSTVISSEN 
JUNIOREN 2019
Het Nederlands kampioenschap 
Kustvissen voor junioren wordt 
in 2019 gehouden over drie wed-
strijddagen, die ieder bestaan uit 
twee manches. Er doen dertien 
kinderen onder de zestien jaar 
mee. “Voor Shannon en Chinouk is 
het vooral belangrijk om ervaring 
op te doen”, zegt wedstrijdcoach 
Cor van Houten. Vanuit Sportvis-
serij MidWest Nederland begeleidt 
hij de jonge talenten. Na drie man-
ches zonder vis, gaat in de vierde 
eindelijk de hatelijke nul van het 
formulier. Chinouk vangt een bot 
van 34 centimeter, Shannon vangt 
twee botten die samen 49 centi-
meter aantikken. Daarmee eindigt 
ze in de vierde manche als der-
de. Chinouk wordt zevende. Van 
Houten: “Voor een debuut is dat 
hartstikke mooi.” De derde en be-
slissende wedstrijddag vond in no-
vember plaats. De uitslag staat op 
www.sportvisserijnederland.nl.

‘ ALLEEN MAAR  
TOEKIJKEN HOE 
ANDEREN VISSEN 
BINNENHALEN,  
GING VERVELEN’

Vader Ruud is 
beretrots dat zijn 

meiden hier met die 
grote hengels op het 

strand staan

>>

TALENTENTEAM
Hij zal het niet snel zeggen, maar hij 

is beretrots dat zijn meiden hier met die 
grote hengels staan. Dat had Ruud niet kun-

nen dromen toen hij twaalf jaar geleden met twee 
kleine meisjes in beide armen stond. Hij wijst op de kle-
ding die ze dragen: gekregen omdat ze zijn opgenomen 
in het talententeam van Sportvisserij MidWest Neder-
land. De hengels hebben Chinouk en Shannon in bruik-
leen gekregen. Zelf vist Ruud al een leven lang. Hij had 
ook dertien jaar lang een hengelsportzaak in Zuidland, 
maar die moest hij van de hand doen doordat de inter-
netwinkels steeds meer aan zijn omzet begonnen te 
knagen. Dus pakte hij zijn oude stiel weer op: vrachtwa-
genchauffeur. Als hij op de weg is, zorgt de dochter van 
Ed voor zijn meiden. “Gisterenavond ben ik laat thuis-
gekomen en om half zes vanochtend ging de wekker 
al weer. Dit wil ik voor geen goud missen.” De moeder 
van Shannon en Chinouk is in 2015 overleden. Voordat 
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ze ziek werd, waren beide ouders al 
uit elkaar gegaan. Ruud kreeg na 
de scheiding de zorg voor de twee 
kinderen toegewezen. Een lang ver-
haal, dat wordt onderbroken om-
dat Shannon haar tweede bot bin-
nenhaalt. Ed krijgt een boks. Hoewel 
ze in goede handen is bij Ed, gaat Ruud 
natuurlijk wel even kijken bij zijn andere 
dochter. In centimeters ligt ze voor op Chinouk. 
“Dat speelt wel bij die meiden”, zegt Ruud. “Bij Chinouk 
meer dan bij Shannon. Chinouk is wat competitiever. Ze 
lijkt denk ik wat meer op mij. Shannon heeft dit jaar ook 
al twee haaien gevangen. Nou, dan baalt haar zus stevig 
dat ze er nog geen een heeft.”

DIKKE KNUFFEL
Hoe is het om een haai te vangen? “Eerst schrok ik”, 
zegt Shannon, “maar ze was eigenlijk heel rustig. De 
tweede was een mannetje, die was een stuk wilder.” 
Ze is blij dat ze eindelijk van de nul af is tijdens het NK. 
“Ik gun iedereen dat ze wat vangen. We stoppen er al-
lemaal veel tijd in.” Ruud is inmiddels weer terug bij 
Chinouk. Het einde van de wedstrijd nadert als hij een 
knoop in de lijn ziet. “Die ga je toch niet zo inwerpen, 
mag ik hopen.” Chinouk is even klaar met het com-
mentaar van haar vader en gaat chagrijnig op haar 
kist zitten. Met haar vinger tekent ze in het zand. Ruud 
kijkt over de zee. Hij heeft gelijk, maar lijkt zich te rea-
liseren dat hij zich soms even moet inhouden. “Ik hou 

Vader Ruud Roskam: “Het is een wedstrijd. 
Ze moeten leren dat elke seconde telt.”
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CHINOUK EN 
SHANNON 

ZITTEN IN HET 
TALENTENTEAM

VAN SPORTVISSERIJ 
MIDWEST 

NEDERLAND

van je Chinouk. Dat weet je hè?!” Chinouk bromt nog 
wat, maar staat op om haar vader een knuffel te geven. 
Shannon ziet het en komt aangerend. “Hier wil ik ook 
even bij horen.” Wie het meeste heeft gevangen is even 
niet belangrijk. En gaat het dan thuis ook de hele avond 
nog over de wedstrijd? “Nee hoor”, zegt Ruud. “Op tijd 
naar bed. Morgen hebben we weer een wedstrijd op de 
club in Noordwijk.”


