
                          
 

 
 

Eerste wedstrijddagen WK Kustvissen 2013 Heren en Dames  

(Spanje - Torremolinos) 
 
Zowel de heren als dames hebben de eerste twee wedstrijddagen van het WK Kustvissen in 

Torremolinos achter de rug. Hier volgen de verslagen over de bevindingen aldaar. 

 
Heren dag 1 
Eindelijk was het dan zover, de eerste wedstrijddag stond op het programma van 19:00 tot 23:00. 
Onder een stralende zon! Het eerste uur was het voornamelijk de kat uit de boom kijken omdat in  
daglicht bijna niets wordt gevangen op een enkele verdwaalde herrera of palometa na.  
 
In de schemering komt de vis onder de kant en is het zaak alle spullen klaar te hebben liggen voor 

als het “los” gaat. Tom van de Pol stond in vak A en in dit vak was het lastig om aan de vis te 
komen, met één maatse boga en negen ondermaatse vissen (je kan maar pech hebben) was het 
over voor Tom. Een tiende plek in zijn vak. Tom moest direct na het eindsignaal mee met de 
organisatie voor een dopingtest. Alles 
rondom de dopingtest is strak geregeld 
en wordt keurig uitgevoerd door een 
dokter. 

 
In vak B was het voor Theo van Broeck 
al niet beter. Slechte visserij in zijn 
omgeving zorgde ervoor dat Theo met 
twee horsmakrelen en wat ondermaats 
spul een tien in zijn vak viste. Mike 

Lubbers viste alle opgedane frustratie 
van de afgelopen dagen van zich af en 
behaalde een keurige vijfde plek in vak 
C. Met zes vissen waaronder een 
gestippelde zeebaars. Ruud van Noord 
in vak D wist met tien maatse vissen 
een zesde plaats in zijn vak te behalen. 

John Muis stond in het beste vak (vak 

E) en kon met zijn twaalf vissen een 
achtste plaats veroveren. John had 
alleen pech dat er boven hem een paar 
deelnemers waren die slechts een paar 
gram meer hadden en zodoende 
kostbare klassementspunten verloor. 

 
Maar goed, in het landenklassement 
van de veertien landen, een eerste dag 
met een achtste plaats afsluiten is 
redelijk. Het moet echter beter. Spanje 
is van een buitencategorie en werkelijk 

onaantastbaar met drie eerste plaatsen 
en twee tweede plaatsen in hun 
sectoren. Wales en Engeland bezetten respectievelijk de tweede en derde plaats na één dag. 

Vanmorgen de eerste wedstrijd geëvalueerd en wat zaken extra bekeken die we vanavond gaan 
doen om een betere uitslag te krijgen en te stijgen in het landen klassement. De teamspirit is top, 
de omgang met elkaar relaxed maar wel scherp gericht op prestatie als team en dat kun je als 
compliment voor de mannen beschouwen.  



Heren dag 2 

Ondanks zeer uitvoerige analyse na de eerste wedstrijd en een de goede voorbereiding, ontbrak 
het aan een beetje geluk tijdens de wedstrijddag voor het Nederlandse herenteam. Na een achtste 
plaats op de eerste wedstrijddag, nu een twaalfde plaats. Daarmee staan we als team nu op een 
tiende plaats met als vakpunten een twee, een zes, een elf en een twaalf. Gezien de kwaliteit in 
ons team niet goed en we gaan er alles aan doen om de opgelopen schade in te halen. 
 
Ruud van Noord startte zeer goed met twee dikke herrera’s en in het donker ging Ruud goed door 

en viste zeer sterk naar een tweede plaats en versloeg de Spanjaard naast hem. Ruud had pech 
een horsmakreel te verliezen in de kustlijn maar viste zijn wedstrijd gedegen uit met 
bovengenoemd resultaat. Tom van de Pol startte in het licht al met een ondermaatse herrera, wat 
hem later zou opbreken want zo klein waren de verschillen in grammen voor een  klassering in vak 
A. Tom ving in totaal vier vissen aan de maat en scoorde een twaalfde plaats.  
 

Theo van Broek is de minste werper in ons team en dat werd gisteren duidelijk. Waar bij hem in dit 
vak de worpen in de “verre velden” zeer belangrijk waren, was het onmogelijk voor Theo dit te 

bereiken. Desondanks een mooie gestippelde zeebaars en een dikke herrera voor Theo, een elfde 
plaats. Mike Lubbers had een off-day en gewoonweg pech. Hij kon ondanks maximale inzet slechts 
tot één boga komen. Een schrappertje dus voor Mike die een goede individuele eindklassering zag 
duikelen naar een negenenveertigste positie. John Muis viste weer een gedegen wedstrijd en had 
pech dat twee vissen die volgens John en mij aan de maat waren werden afgekeurd. Zeven maatse 

vissen voor John en een zesde plaats in zijn zone. 
 
Spanje werd wederom totaalwinnaar en gaat met twee klassementspunten dik aan kop. Engeland 
viste sterk gisteren en werd beloond met een tweede plaats in het algemeen klassement. 
Individueel staan vier Spanjaarden op de eerste vier plaatsen. Dit zegt genoeg. 
 
Dames dag 1 

Na het tegenvallende resultaat van de officiële training werd er na wat kleine aanpassingen toch 
vol vertrouwen gestart aan de eerste WK wedstrijd. De wind was weer gedraaid en kwam voor de 

eerste maal vanuit de zee. 
Op veel visplaatsen sprong 
de vis uit het water en dit 
hadden we zo massaal nog 

niet eerder gezien. De dames 
mochten om 18.00 hun 
viszone betreden en hebben 
dan een uur om al hun 
materiaal uit te pakken en 
op de plaats te zetten. Het 
water zat vol harders, maar 

door de invallende duisternis 
werd het water al maar 
minder actief. Er is al deze 
visdagen ook nog niet een 

harder gevangen. Wij 
denken dat dit komt door het 
donker worden en het aas 

waarmee gevist dient te 
worden (arinicola wormen). 
Deze staan niet op het menu 
van de vissen. 

Susan Stuijts in vak A stond tot driekwartier voor tijd nog zonder maatse vis. Ze bleef op afstand 
geconcentreerd doorvissen en dit resulteerde in een vis aan de maat van 160 gram goed voor een 

vierde plaats in haar vak. 
 
Vak B was bedroevend slecht met slechts drie dames, wel toevallig van Italië, Frankrijk en Spanje, 
die vis konden aanbieden. Voor ons viste hier Clarinda van de Zande die helaas geen maatse vis 
boven water kon krijgen. Ze wist wel als een van de weinige vis te vangen maar helaas net te 
klein. In vak C waar zes dames visvangst behaalden, stond Danielle van Geelkerken. Jammer 

genoeg behoorde Danielle hier niet bij. Ze stond voor een ondiepte en ondanks van alles proberen 

lukte het haar niet voldoende grote vis te vangen. Linda van de Velde, alle dagen al zeer sterk 
vissend stond in vak D. Ze klaagde dat haar hoofdlamp niet sterk genoeg was en dat het zo donker 
was. Na de vangst van een boga aan de maat nam ik een foto en vond het raar dat haar bril zo 



donker was. Linda zo geconcentreerd vissend stond midden in de nacht met haar zonnebril op te 

vissen! Na het verwisselen van de bril werd het weer licht voor haar en wist ze twee maatse vissen 
aan te bieden voor weging. Helaas waren ze een beetje minder zwaar dan bij de andere dames die 
ook twee maatse vissen vingen zodat ze op de vijfde plaats eindigde. 
 
Christel Verhage stond ondanks haar tegenvallende uitslag bij de training zeer sterk te vissen in 
vak E. Zoals gewoonlijk staat onze blonde diesel uit Westkapelle tijdens de wedstrijd haar 
mannetje. Ze ving aardig wat vis, maar twee waren groot genoeg om te worden gewogen. Dit 

leverde haar een derde plaats op in haar sector met 195 gram. 
 
Samengevat is het een moeilijke visserij alhier, maar dat het geen geluk is om een goede uitslag 
neer te zetten bewijzen Italië, Spanje, en Portugal. Daarom staan deze landen ook op de eerste 
drie plaatsen. Nederland eindigde na Frankrijk op de vijfde plaats en we hopen op een stijgende lijn 
richting de medailles. De dames verdienen het en werken er elke dag keihard aan allemaal samen. 

 
Dames dag 2 

Na weer een drukke dag lijnen knopen en het werpen verbeteren, was het al weer heel snel avond 
en tijd voor de tweede wedstrijd. Het parcours blijft gewoon staan en het strand voor het hotel is 
ongeveer het midden van het parcours. De ene dag vissen wij aan de linkerkant en de mannen 
rechts, de volgende dag omgekeerd. Hierdoor staat er veel druk op het parcours en worden er 
vrijwel alleen nog trekkende vissen gevangen zoals horsmakreel, boga en herrera. 

 
In het A vak stond deze avond Christel Verhage. Ze startte niet sterk, maar anderhalf uur voor het 
einde van de wedstrijd wist ze toch nog maatse vis te vangen. Het was een wat grotere boga van 
165 gram goed voor de zesde plaats in haar sector. Vak B stond Susan Stuijts ongelooflijk ver te 
knallen. Ze stond lange tijd aan kop in haar sector maar in het begin van de laatste periode 
kwamen de vissen ook iets 
dichter bij het strand en wisten 

ook andere vissers nog wat 
binnen te hengelen. Susan had 

twee maatse vissen, goed voor 
195 gram en een vierde plaats in 
haar vak. Clarinda van de Zande 
was in de middag nog even 

extra aan het trainen geweest 
op haar werpen en dit werd 
beloond met een mooie derde 
plaats in haar vak. Op grote 
afstand vissend wat voor de 
dames veel kracht kost omdat ze 
dit nu inclusief de training al 7 

dagen intensief doen. Clarinda 
was de winnaar van de gele trui 
vandaag en had drie vissen aan 
de maat goed voor 275 gram. 

Onze jongste stond vandaag in 
vak D. Jammer genoeg voor 
Danielle was dit wederom het slechtste vak en maar zes dames konden vis aan de maat laten 

wegen. Danielle vangt net zoals wij allemaal misschien wel de meeste vissen alleen zijn ze net te 
klein. Linda altijd degelijk vissend stond ook op een moeilijk stukje in sector D. Maar met 
vertrouwen en ervaring wist ze er nog een keurig resultaat uit te slepen. Twee boga’s met een 
gewicht van 200 gram en een zesde plaats in haar vak. 
 
Na een brandweer oefening kan ik nu weer verder schrijven. Ik had gelezen dat deze oefening zou 

plaatsvinden maar de dames niet. Iedereen moest met loeiende sirene langs de brand trap naar 
beneden. De dames wisten van niets en stonden te trillen op hun benen in de gang. 
 
Het landenklassement werd goed door elkaar gegooid. Kroatië in de eerste wedstrijd negende nu in 
de tweede wedstrijd dagwinnaar. Portugal de eerste wedstrijd nog derde, behaalde de tweede dag 
een negende plaats. Nederland viste net als de eerste dag ook de tweede dag een 5e plaats. De 

visserij is zeer moeilijk en kan hiermee niet ontevreden zijn maar iedereen is er op gebrand dit te 

verbeteren. 


