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Hoe krijg je als hengelsportvereniging de jeugd achter de 
spelcomputer en smartphone vandaan en zorg je voor jeugdige 

aanwas? HSV ’t Bliekske in het West-Brabantse Oud Gastel 
krijgt het voor elkaar, dankzij een echt ‘jongenswater’ en de 

inzet van een topvrijwilliger.   
TEKST: GERT-JAN BUIJS > FOTOGRAFIE: FRANK VAN DER BURG

De Menkenvijver in 
Oud Gastel stelt voor 
‘echte’ vissers wei-
nig voor: een meter 
of 200 lang, 25 meter 

breed, nog geen meter diep en inge-
klemd tussen de doorgaande weg 
en een woonwijk. Echter precies 
zo’n watertje waar een wondere on-
derwaterwereld opengaat voor jon-
ge jongens, of meisjes, met een hen-
geltje van de Action.  

JONGENSWATER
Het barst er namelijk van de vis. 
Precies daarom is dit ‘jongenswa-
ter’ zo’n geschikte locatie voor de 
viswedstrijdjes die Martijn Deijkers 
(31), bestuurslid van hengelsportver-
eniging ’t Bliekske, er sinds drie jaar 
organiseert voor de jeugd. Overal 
kringen van ruisvoorn, en af en toe 
verraden lome wellingen de karper-
tjes. Deijkers: “Je kunt zo zien dat 

wie hier een made laat zakken, niet 
lang op een beet hoeft te wachten. 
En dat is precies wat je nodig hebt 
om kinderen met een korte span-
ningsboog bezig te houden.”

MEER JEUGDLEDEN
“Ik heb hier als klein manneke zelf 
gevist”, zegt Deijkers, terwijl hij de 
stekken nummert. “Toen ik in het 
bestuur van de vereniging kwam, 
had ik gelijk de ambitie om iets voor 
de jeugd te doen. Bij andere clubs 
zag ik hoe leuk dat kan zijn. Wij de-
den misschien één jeugdwedstrijd-
je per jaar en dat was het wel.” Nu 
houdt Martijn er met ’t Bliekske in 
de zomermaanden zes. Het heeft de 
club geen windeieren gelegd: telde 
de vereniging een paar jaar geleden 
slechts enkele jeugdleden, nu zijn 
het er tientallen. “De helft is hier 
vanavond aanwezig. De laatste keer 
had ik liefst zeventien deelnemers.” 

FANCLUB
Als secretaris Kees Dingenouts om 
half zeven met de toeter de wed-
strijd start, zitten er dertien jongens 
en één meisje paraat. Wat meteen 
opvalt, is het enorme verschil in 
leeftijd, materiaal en aanpak. Djo-
wie Blokland, met zijn 15 jaar de 
oudste, zit met een profi uitrusting 
op een plateau en vist op afstand. 
Hij doet dit najaar in Tilburg mee 
aan de finale van de jeugdcompeti-
tie van Sportvisserij Zuidwest Ne-
derland. Naast hem zit Mike van 
Dijk, die zijn ding doet met een su-
permarkthengeltje. Hij vist pal voor 
zijn voeten, stijf op de bodem. Het 
molentje doet het niet eens. Denk 
echter niet dat hij voor joker zit, 
want hij vangt ruisvoorntjes bij de 
vleet. Een beter bewijs dat materi-
aal voor je beleving geen enkele rol 
speelt, is er niet. Bij elke vangst gaat 
er een big smile naar familie en 
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meisjes hoeft 
ze dan niet te re-
kenen. “Ik ken geen 
andere meisjes die vis-
sen”, zegt ze terwijl ze inwerpt. Haar 
pennetje gaat niet staan. Ze weet 
dat dat een reden heeft, en er ver-
dwijnt weer een ruisvoorntje in 
haar net. Naast haar zit de rest van 
de Loos-kinderen: Bjorn (12) en de 
kleine Sven (7). 

HENGELGEVOEL
Die kleine Sven, met zijn glashen-
gel van drie meter, is een talentje. 
Half verborgen in zijn scheefstaan-
de campingstoel valt hij op door 
zijn uitstekende hengelgevoel. Als 
het aas niet op de juiste plaats be-
landt, haalt hij op. Het moet per-
fect, en dus opnieuw. Blijft een beet 
te lang uit, dan beweegt hij het aas. 
Bij sommige kinderen moet je op 
je tong bijten om ze niet van onge-
vraagd advies te voorzien, maar bij 
Sven kun je alleen maar bewonde-
rend toekijken. Alles wat hij doet, 
oogt natuurlijk en vanzelfsprekend 

FAMILIEGEBEUREN
“Verdomme”, klinkt het even later 
van rechts. Bjorn heeft wél het leef-
net gemist. Het is zeker wel handig 
voor moeder Loos dat pa en de kin-
deren nu hier aan de waterkant zit-
ten? Heeft zij lekker een avondje 
rust. “Nee hoor, het is dat ze moest 
werken. Anders had ze nu ook hier 
aan de waterkant gezeten”, zegt 
Edwin Loos stellig. Zijn woorden 
worden niet veel later bevestigd. 
Meteen als de koopavond is afgelo-
pen, verschijnt moeder Conny ook 
ten tonele in haar werkkloffie. Opa 
en oma zijn er trouwens ook. 

BASISSCHOLEN
Daarmee leveren de wedstrijdjes 
van Martijn Deijkers veel jonge kin-
deren niet alleen een hoop visple-
zier op, maar bovendien ook de no-
dige sociale cohesie – niet verkeerd 
in een tijd waarin communicatie 
door gewoon met iemand te praten 
steeds zeldzamer lijkt te worden. 
Deijkers doet trouwens nog meer 
goed werk. Binnenkort zitten hier 
misschien wel vijftig of zestig kids 
aan de waterkant. “We nodigen ook 
elk jaar de drie lokale basisscholen 
in Oud Gastel uit.” Ook de klas van 
Bjorn zit hier binnenkort. Hij heeft 
zijn spreekbeurt gedaan over vissen. 
“Ik had een acht”, zegt hij trots. Ver-
volgens kwam zijn onderwijzer met 
het idee om met de klas naar de wa-
terkant te komen. 

NIET MOEILIJK DOEN
Tussen Djowie en Mike is inmiddels 
een jongetje verschenen dat ook zit 
te vissen. “Nee, dat is geen lid”, zegt 
Deijkers. “Hij kwam kijken en wil-
de ook graag vissen.” Daar gaan ze 
bij hengelsportvereniging ’t Blieks-
ke echt niet moeilijk over doen. “Er 
had nog iemand een hengeltje in de 
auto liggen. Die hebben we er dus 
snel bij gepakt.” Nu zit er nog een 
manneke gebiologeerd naar zijn 
pennetje te turen. 

WEDSTRIJDCIRCUIT
Duidelijk is dat er tijdens dit soort 
jeugdwedstrijdjes ook talenten op-
staan die potentie hebben om door 
te stromen naar het wedstrijdcir-
cuit. Bij de broers Blokland is dat al 
duidelijk. Djowie gaat het niet ont-
kennen: meedoen aan de Topcom-
petitie is zijn doel. Maar eerst moet 
hij zich in oktober maar eens bewij-
zen in Tilburg. Dan is het niet langer 
voldoende om je bij de beste helft 
van het deelnemersveld te vissen. 
“Om te winnen moet ik gewoon het 
hoogste gewicht bij elkaar vissen. 
Dus ik ga zeker nog een keer naar 
Tilburg om te oefenen”, kondigt hij 

aan. Vader Edwin weet al wat hem 
te doen staat. “Chauffeuren.” Een 
ander jeugdlid van ’t Bliekske vist 
al mee in de Topcompetitie onder 
de 18. Maar die is echt te oud om 
hier vanavond tussen de kleintjes te 
gaan zitten. 

RARITEITEN
Naarmate de avond valt, geeft de 
Menkenvijver steeds meer van zijn 
geheimen prijs. Ruisvoorn is met af-
stand de meeste voorkomende vis-
soort, maar blijkbaar heeft er ook 
iemand een paar goudvissen (gie-
bels, red.) in gegooid. Sven – uiter-
aard hij – vangt een prachtige brons 
met zwarte goudvis. Het manneke 
dat zomaar bij de wedstrijd is aan-
geschoven, vangt ook nog iets bij-
zonders: een zonnebaarsje. Ook hij 
poseert uiteraard graag met zijn 
exotische rariteit. Zo heb je op vrij-
dagavond niks te doen, zo kom je 
misschien wel met je foto in Hét 
Visblad. En Martijn Deijkers? Die 
opereert op de achtergrond, in alle 
bescheidenheid. Als er meer topvrij-
willigers komen zoals hij, dan hoeft 
de wedstrijdvisserij niet te vrezen 
voor vergrijzing. 

kennissen, want iedereen heeft een 
kleine fanclub achter zich zitten. 

TUIGJES KNOPEN
Martijn Deijkers loopt langs alle 
deelnemertjes en staat ze met raad 
en daad bij. Bij Djowie en zijn broer 
Djemie (12) doet hij dat ook nog via 
Whatsapp en aan huis. “Het is on-
gelofelijk wat hij voor die kleine 
jongens doet”, zegt vader Blokland. 
“Martin draait nachtdiensten, maar 
staat ’s ochtends gewoon weer 
klaar om ze bij viswedstrijden aan 
te moedigen. Hij komt ook bij ons 
thuis om ze tuigjes te leren maken.” 
Een van de andere vaders wordt on-
dertussen het slachtoffer van een 
mislukte aanslag. Hij is uitstekend 
gehaakt in zijn joggingbroek. Het 
haakje zit zo vast dat de secretaris 
er een onthaaktang bij moet halen.

MEISJES
Kimberley Loos (14) staat als eni-
ge meisje haar mannetje. Ze zit 
hier wel vaker aan de Menkenvij-
ver. Nee, op gezelschap van andere 

ZO HEB JE OP VRIJDAGAVOND NIKS 
TE DOEN, ZO KOM JE MISSCHIEN WEL 
MET JE FOTO IN HÉT VISBLAD

Martijn Deijkers: “Die kids hebben een korte spanningsboog, dus je hebt wel een water met veel vis nodig.” 

Dankzij de 
zomerse jeugd-

viswedstrijdjes is de 
jeugd in Oud Gastel 

massaal aan het 
vissen geslagen

– en hij is pas zeven jaar. Ineens 
schiet zijn pennetje onder en wordt 
de hengel bijna uit zijn handen ge-
trokken. Karper. Dat is het enige 
moment dat vader Edwin Loos even 
assistentie mag verlenen. “Ik gooi 
hem ernaast”, probeert pa grappig 
te zijn als de vis onthaakt is en in 
het leefnet moet. Sven kent pa al 
langer dan vandaag: “Ech nie.”


