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Koen Admiraal (14) en Daan 
Ranzijn (14) zijn al vrienden 

vanaf de basisschool. Op jonge 
leeftijd begonnen ze samen met 
vissen. Nadat ze de eerste jaren 

vooral struinend karper en snoek 
hadden belaagd, schreven ze zich 
in 2018 ‘voor de gein’ in voor een 

kustviswedstrijd in Wijk aan Zee.  
Het werd een beslissing met  

grote gevolgen.
TEKST: STEVEN VAN DER GAAG > FOTOGRAFIE: GIJS VERSTEEG

GEIN 
MET GROTE 

GEVOLGEN



>> HÉT                  .NL APRIL 2020 >> HÉT                  .NL48 49

>>

>> ZEEVISSEN> TALENTCOACHING

Twee jonge koppies tu-
ren geconcentreerd 
naar de lijn die ze zo-
juist over een ‘kam’ 
hebben gespannen. 

“Staat er spanning op?”, vraagt Cor 
van Houten (65), coach van het 
kustvistalententeam Sportvisserij 
MidWest Nederland. Koen en Daan 
knikken eensgezind. “Goed zo, want 
zonder die spanning zal de lijn snel 
breken als er krachten op komen.” 
Terwijl Cor tussen de tafels door-
loopt om de jongeren te helpen, tipt 
Daan met een ijzeren staafje voor-
zichtig een druppeltje lijm op een 
aantal minuscule rode kraaltjes – 
zijn tong uit de mond. Tussen de 
kraaltjes kunnen straks de haaklij-
nen (‘wappers’) bewegen. 

STORM ZONDER NAAM
Buiten geselt een storm zonder 
naam de boulevard van Noordwijk. 
Golven gelardeerd met schuimkop-
pen klotsen tegen de duinen, die 
elk uur van vorm veranderen. “Gek-
kenwerk”, zegt Van Houten die even 
daarvoor de boel is gaan inspec-
teren. Met het hoofd gekanteld in 
de wind heeft hij zich een weg ge-
baand naar het knusse clubhuis van 
HSV De Sportvisser. “Met zulk weer 
stuur je kinderen met amper vet op 
hun botten niet naar het water toe. 
En mocht je nu toch per se willen 
gaan vissen, dan is er op het strand 
geeneens plek te vinden.”

TALENT SAMENBRENGEN
Vissen is natuurlijk meer dan met 
een hengel naar het water trek-
ken, zeker als je de ambitie hebt 
om aan wedstrijden mee te doen. 
Daarom heeft Van Houten de kust-
vistalenten van de federatie toch 
naar Noordwijk laten komen. In 
2018 startte de federatie met het 
team om de beste zoutwatertalen-
ten onder de jeugd samen te bren-
gen. Geestelijk vader van het project 

is Marcel Noort. “Ik wil 
de jeugd graag enthousi-
ast maken voor het kust-
vissen, maar net nadat ik 
mijn plan had geschreven 
werd ik bondscoach bij de da-
mes. Gelukkig kon Cor het van me 
overnemen en verdween het plan 
niet in een la”, blikt hij tevreden te-
rug. Vandaag is Noort uitgenodigd 
om de kinderen over het belang van 
een goede wedstrijdvoorbereiding 
te vertellen.

LIJNEN KNOPEN
Zes jongens en een meisje hangen 
aan zijn lippen. “Welke lijnen ge-
bruik je bij onstuimig weer? Kort 
en dik. En bij een rustige zee? Lang 
en dun; juist! Dus kijk altijd naar 
de weersverwachting en pas daar 
je materiaal op aan.” Noort hamert 
er ook op dat ze hun spullen in orde 
hebben. “Maak elke week een uur-
tje vrij om je onderlijnen te knopen 
– even niet Netflixen of achter de 
PlayStation kruipen. Zorg dat je alle 
maten op voorraad hebt. De ener-
gie die je in de voorbereiding stopt, 
krijg je terugbetaald in de wedstrijd. 
Dat kan net die ene vis zijn waar-
door jij wint.” Bij zijn uitleg houdt 
Noort rekening met de aandacht-
spanne van de kinderen. “We gaan 
vandaag leren om zelf lijnen te kno-
pen, dan kunnen jullie er thuis zelf 
mee aan de slag. Wie is er bekend 
met lijmen?” Koen en Daan steken 
aarzelend hun vinger op. “Oké, dan 
gaan jullie straks de kinderen hel-
pen die dat nog moeten leren.”

GEINTJE
Koen en Daan kennen elkaar al 
sinds de basisschool. “Mijn oma 
woonde aan een watertje in Assen-
delft”, zegt Daan, de langste van de 
twee. “Daar is het voor mij begon-
nen. Ik vierde daar ook mijn verjaar-
dagsfeestjes: lekker vissen met zijn 
allen.” In Koen vond Daan al snel 

jonge visser zie, dan stap ik er op 
af”, legt hij uit. Heel soms gaat het 
andersom, zoals bij Alexander – de 
jongste van het talententeam. “Zijn 
ouders kwamen juist naar mij toe,” 
zegt Van Houten. “Ze vroegen me: 
onze zoon wil heel graag zeevissen, 
kan dat?” De ouders van Koen en 
Daan zijn evenmin zeevissers. De 
vaders zitten met hun oren te klap-
peren als ze Marcel horen praten 
over ‘wappers’ en kijken bewonde-
rend toe hoe hun kroost een inge-
wikkelde knoop in een nylon lijn 
legt. “Mijn ouders wonen op Texel”, 
vertelt Sven Ranzijn, de vader van 
Daan. “Dus nu gaan we wel eens sa-
men naar het strand om te vissen. 
Maar ik vang bijna nooit wat en hij 
altijd. Het is toch een gave.” 

BUITEN ZIJN
Ranzijn ziet zijn zoon en Koen ge-
nieten van de strandvisserij. “Laatst 
hadden ze een wedstrijd in Zee-

Zijn 
lengte 

levert Daan
voordeel op bij het 

werpen – een 
‘magisch’ aspect 
van het strand-

vissen

een zielsverwant en sindsdien strui-
nen ze bijna altijd samen de water-
kant af. Het begon met zoetwater. 
“Karpers en snoeken blijven toch 
wel het spectaculairst”, zegt Koen. 
In 2018 stuitte het tweetal op een 
kustviswedstrijd. Heel toevallig was 
dat niet: met Koens ouders die een 
strandhuisje in Wijk aan Zee heb-
ben, lag het wel in de lijn der ver-
wachting dat hun oog een keer op 
de mannen met grote hengels op 
het strand zou vallen. Koen: “We za-
gen dat er een wedstrijd werd geor-
ganiseerd en besloten ons voor de 
gein in te schrijven. Dat ging gelijk 
heel goed. Volgens mij werden we 
derde en vierde.”

OP ZOEK NAAR JEUGD
Ook Van Houten liep bij de betref-
fende wedstrijd rond en pikte de 
jongens er meteen uit. “Ik ben altijd 
op zoek naar vissende jeugd, voor-
al op pieren en stranden. Als ik een 

‘ MAAK ELKE 
WEEK EEN 
UURTJE VRIJ 
OM NIEUWE 
ONDERLIJNEN 
TE KNOPEN’
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land en zijn ze de volgende dag toch 
weer naar zee gegaan. Ze hadden 
nog wat aas over.” De wedstrijden 
zijn natuurlijk niet op het sport-
park om de hoek, maar dat zien bei-
de ouders niet als een probleem. “Ik 
vind het heerlijk dat ze buiten zijn 
en niet achter de PlayStation krui-
pen”, zegt Koen’s vader Ramses. Hij 
beweegt zijn duimen alsof hij een 
gamecontroller bedient. “En we ma-
ken er vaak een uitje van”, vult Ran-
zijn aan. “Zo komen we nog eens er-
gens. En ik vind het ook fijn dat de 
wedstrijden aan de kust zijn. De zee 
maakt het altijd speciaal.” 

WK KUSTVISSEN
Om de drempel voor ouders zo laag 
mogelijk te houden, regelt Sport-
visserij MidWest Nederland met 

name qua materiaal veel voor haar 
talenten. Kinderen krijgen bijvoor-
beeld de lijnenkam in bruikleen. “Ik 
heb er dertig jaar over gedaan om 
het allemaal zelf uit te vinden”, ver-
zucht Van Houten. Nu deelt hij met 
liefde zijn kennis van de sportvisse-
rij. “Neem de wedstrijd in Zeeland: 
werpen is daar extra belangrijk. 
Dus ik ben nog even gaan oefenen 
met de jongens.” Daan zegt dat hij 
vooral het werpen magisch vindt. 
Dat hij lang is, levert hem een aan-
zienlijk voordeel op. Koen is kleiner, 
maar maakt van zijn beperking zijn 
kracht. Van Houten: “Koen kan weer 
heel goed dichter bij de kant vissen.” 
Beide vrienden zijn in de wedstrijd 
concurrenten. Dat speelt niet echt, 
maar ze plagen elkaar wel. Daan, 
lachend: “Weet je nog dat je zei dat 
je mij ging vernederen in Zeeland? 
Volgens mij was het uiteindelijk an-
dersom.” Koen concentreert zich 
wijselijk op een lusknoop.

ELKAAR HELPEN
Het knopen en alle andere inspan-
ningen betalen zich uit, want dank-

zij hun uitstekende prestaties op 
het Nederlands Kampioenschap 
gaan Koen en Daan samen met 
twee andere junioren naar het We-
reldkampioenschap Kustvissen in 
Ierland in oktober. Twee paar ogen 
gaan glimmen als het WK ter sprake 
komt. “Het duurt twee weken”, zegt 
Koen. “De eerste week gaan we on-
der leiding van de bondscoach trai-
nen voor de wedstrijd.” Daan: “Stel 
dat je twintigste wordt, dan kun je 
toch zeggen: ‘Ik ben twintigste van 
de wereld’.” Hoeveel kans ze maken? 
Van Houten houdt rekening met 
een mooie klassering. “De omstan-
digheden zijn vergelijkbaar met die 
in Nederland.” Hoewel hij de jon-
gens niet mag begeleiden, gaat hij 
zelf ook naar Ierland – op eigen kos-
ten, net als Marcel. “We zijn super-
trots op die gasten, dus willen niets 
missen.” Hij kijkt naar de tafel waar 
de kinderen de nylon lijnen razend-
snel door hun vingers laten gaan 
en Daan in alle rust Alexander een 
knoop leert. “Dat vind ik altijd het 
mooiste”, zegt Van Houten zichtbaar 
geroerd. “Als ze elkaar helpen.”

Daan en Koen 
staan te popelen 

om deel te nemen 
aan het WK Kustvissen 

voor Junioren dat in 
oktober in Ierland 

plaatsvindt

Koen met een fraaie bot.


