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Martin van der Drift (50) is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse 
juniorenploegen bij het kustvissen. De strandvisser uit Voorburg 
wacht een interessante uitdaging. Hij staat voor de taak het succes van 
zijn voorganger Henri Karremans – onder meer de wereldtitel bij het 
WK Kustvissen in 2015 – een passend vervolg te geven.
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Het strand van het Zuid-
Hollandse ’s-Graven-
zande ligt er op een 
zaterdagochtend in 

maart verlaten bij. Een vroege wan-
delaar laat zijn hond uit en een en-
kele hardloper trotseert de milde 
noordooster. Aan de waterlijn stal-
len de mannen van het Greys kust-
visteam hun materiaal uit. Deze 
trainingssessie voor de Penn Korps-
competitie 2016 – het Nederlands 
kampioenschap Kustvissen voor 
Teams, dat onder auspiciën van 
Sportvisserij Nederland wordt ge-
vist – staat in het teken van bot 
vangen. Deze platvis heeft de paai 
zo’n beetje achter zich en foerageert 
in het kustwater om weer aan te 
sterken. “Hebben we geluk, dan van-
gen we misschien een vroeg zee-
baarsje”, zegt Van der Drift. “Maar 
we maken de meeste kans om bot 
te vangen.”

MATERIALEN
Deze training vist Martin met een 
standaard driehaakspaternoster 
aan de 4,5 meter lange strandstok 
die hij voor het korte afstandwerk 
gebruikt. De molen op deze hengel 
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is voorzien van 16/00 nylon plus 
een getaperde (in dikte oplopende) 
voorslag om het werpgewicht van 
145 gram weg te kunnen zetten. De 
onderlijn aan de hengel voor het 
vissen op lange afstand telt ook 
drie haken, maar wordt geclipt om 
afstanden van 100 meter en ver-
der te halen. Gezien het zwaarde-
re werpgewicht (175 gram) en de 
grotere kracht die bij de worp vrij-
komt, wordt de getaperde voorslag 
hier gevolgd door een hoofdlijn van 
22/00 nylon. Op de haken worden 
met bindelastiek slikzagers, witjes 
en pieren – soms gecombineerd in 
een cocktail van twee aassoorten – 
vastgezet.

TACTIEK AFSTEMMEN
De tactiek die het team voor het 
eerste half uur heeft bepaald be-
staat eruit om op wisselende af-
standen voor, op en achter de 
dichtstbijzijnde zandbank te vis-
sen. “Zo komen we er samen snel 
achter waar de vis zich ophoudt. De 
eerste afspraken die je als team in 
een wedstrijd maakt zijn belang-
rijk hoor”, benadrukt Martin. “We 
trainen hier vandaag ook echt als 

team. De Penn Korpscompetitie 
heet natuurlijk niet voor niets het 
Nederlands kampioenschap Kust-
vissen voor Teams. Als individu ben 
je onderdeel van een groter geheel.” 
Teamsport is Martin op het lijf ge-
schreven. Hij speelde korfb al op het 
hoogste niveau en viste in een lan-
ge zoute wedstrijdcarrière samen 
met zijn teammaten de nodige cen-
timeters bij elkaar.

OP VERZOEK
Als de hengels in de steunen en de 
lijnen strak staan, komt zijn kers-
verse bondscoachschap ter sprake. 
Van der Drift: “Deze stap was in eer-
ste instantie ook voor mij wel een 
beetje verrassend, want dit was al-
lesbehalve een vooropgezet plan. Bij 
het WK Kustvissen voor junioren 
vorig jaar oktober in Zeeland hielp 
ik mee als wedstrijdcontroleur. Daar 
sprak ik geregeld met de jongens 
uit de ploeg tot 21 jaar die wereld-
kampioen zijn geworden. Tussen de 
bedrijven door wisselden we wat 
ideeën uit over het strandvissen. 
Toenmalig bondscoach Henri Karre-
mans had al aangekondigd dat het 
zijn laatste jaar was, en op een ge-
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zijn, hoefde hij niet lang na te den-
ken. De nieuwe bondscoach vist al 
aan zee vanaf zijn tiende, is wed-
strijdvisser sinds 1998, nam deel 
aan WK’s, korfbalde jarenlang in de 
hoogste Nederlandse klasse en was 
korfbal-jeugdtrainer. “Dat en zijn 
bijzondere thuissituatie – met een 
dochter die extra zorg en aandacht 
nodig heeft – maakt dat Martin bij-
zonder goed met jongeren kan om-
gaan”, zegt teamgenoot Dennis 
Zwiers. “Martin is rustig, geduldig 
en bovendien een erg aardige gast. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat hij 
zijn nieuwe functie naar behoren 
zal invullen.”

TEAMBUILDING
Van der Drift ziet teambuilding als 
een van zijn grootste uitdagingen. 
“Veel jeugdvissers zitten middenin 
hun puberteit. En een beetje eigen-
wijs en koppig zijn is natuurlijk pri-
ma – met die eigenschappen kun je 
het ver schoppen in het leven. Maar 
je vist in een team en je dient je wel 
te conformeren aan het ploegbe-
lang.” Dat het ego kan botsen met 
het grotere plaatje, schetst de kers-
verse bondscoach in een voorbeeld-
scenario. “Stel dat je na drie uur vis-
sen kansloos bent voor een goede 
individuele klassering. Dan moet 
je toch geconcentreerd blijven om 
voor het team die ene vis nog te 
pakken. En omgekeerd geldt het-
zelfde: vis je de sterren van de he-
mel en maak je kans om individu-
eel wereldkampioen te worden, dan 
deel je jouw aanpak met je ploeg-
genoten. Ook als dit wellicht je kan-
sen op goud reduceert. Ben je niet 
bereid om het individuele belang 
te laten wijken, dan ben je als team 
kansloos.”       

GEEN GEHEIMEN
Op het strand van ’s-Gravenzande 
wordt tijdens de training van zijn 

eigen team niets voor elkaar geheim 
gehouden. Zodra zijn maatje links 
van hem twee flinke botten boven 
water tovert, schalt er van een af-
standje over het strand: “Ze liggen 
bovenop de bank op zeventig, tach-
tig meter afstand. Je pakt ze met 
slikzagers.” Informatie uitwisselen, 
het delen van kennis, daar draait het 
om bij het teamvissen, licht Mar-
tin toe. “De bot is net uit de paai en 
zoekt warm water op om in op te 
warmen – vissen zijn immers koud-
bloedige dieren – zodat hij genoeg 
energie heeft om aan voedsel te ko-
men. Op deze zonnige dag liggen ze 
dus op bovenop de zandbank. Mijn 
onderlijnen ga ik dus ook even op 
een andere plek neerleggen.” Zodra 
dat is gebeurd, beginnen zijn hen-
geltoppen al snel te rammelen. Even 
later draait ook hij twee botten bin-
nen, waaronder een exemplaar van 
36 centimeter. “Dat tikt lekker aan 
tijdens een wedstrijd!”

VERTROUWEN
Vertrouwen en teamspirit kweken 
is ook waar het op weg naar het WK 
Kustvissen voor Junioren om draait, 
vervolgt Van der Drift. “Want laat er 
geen misverstand over bestaan: net 
als mijn voorganger wil ik ook we-
reldkampioen worden. In het team 
en de begeleiding is voldoende mo-
tivatie en ervaring aanwezig om het 
hoge niveau van afgelopen jaar vast 
te houden. En mochten we te maken 
krijgen met onbekende locaties of 
visserijen waar we minder kaas van 
hebben gegeten, dan zijn er genoeg 
mensen die ons kunnen adviseren.” 
Om bij het WK in het Spaanse Cas-
tellon zo goed mogelijk voor de dag 
te komen, gaat Van der Drift veel 
trainen met de WK-selectie. Daar 
heeft hij ook al een programma voor 
opgesteld. “Met zeeviscrack Rob 
Punselie gaan we aan de werptech-
niek schaven en Danny Goossens en 

Wibo Boone – twee wedstrijdtop-
pers van het oude Shimano-team – 
geven een clinic strandvissen.”

EIGEN KOERS
Van extra druk als gevolg van het 
indrukwekkende palmares van zijn 
voorganger zegt Van der Drift geen 
last te hebben. “Henri Karremans 
heeft het natuurlijk fantastisch ge-
daan. Hij bracht zijn kwaliteiten 
mee, ik ga het op mijn manier doen.” 
Daarbij ziet de bondscoach het ver-
der opkrikken van het vistechnische 
niveau – zowel van zijn jongens als 
jeugdvissers in het algemeen – als 
belangrijkste taak. “Bijvoorbeeld 
door hen bij te brengen dat ze niet 
te lang halsstarrig moeten vasthou-
den aan vooraf bedachte methoden 
en technieken als die niets opleve-
ren. Doe dan juist eens iets anders, 
iets geks. Zelf probeer ik ook gere-
geld iets nieuws als de vangsten uit-
blijven. Een beetje creativiteit, goed 
inspelen op de omstandigheden en 
blijven variëren kunnen wonderen 
doen.”

VERRASSING
Het is weer tijd om de lijnen binnen 
te draaien en te kijken of er nog wat 
aan de haken zit. Gespannen draait 
de bondscoach de laatste meters 
lijn door de branding, waarna er op-
nieuw twee vissen aan het vangst-
totaal kunnen worden toegevoegd. 
“En er zit zelfs een scharretje bij! 
Kijk, dat is nu precies zo’n voorbeeld 
dat je niets van tevoren moet uit-
sluiten. Je zou kunnen denken dat 
deze vissoort al naar dieper water 
vertrokken is, maar ze zitten er dus 
nog steeds. Met die wetenschap zou 
je kunnen besluiten dat een van de 
teamleden wat gerichter op deze 
vissoort gaat vissen. Dat kan in een 
wedstrijd net die extra paar centi-
meter opleveren die goed zijn voor 
de winst.”

Met bindelastiek zet je het aas stevig vast op de haak.

Door de onderlijn 
vast te clippen, 
blijft het aas ook 
bij verre worpen 
goed op de haak 
zitten.

Goed georganiseerd vis je sneller en effectiever.

>> TIPS

INFORMATIE UITWISSELEN, HET 
DELEN VAN KENNIS; DAAR DRAAIT 
HET OM BIJ TEAMVISSEN

Bot zit vrijwel het hele jaar onder de kust en is daar-
door een belangrijke vis voor de wedstrijdvisser.

geven moment vroegen de jongens 
of het bondscoachschap niets voor 
mij was. Dat overviel me een beetje, 
maar het idee sprak me direct aan.”
 
GESCHIKTHEID
Van der Drift liet de vraag bezinken, 
overlegde met zijn vrouw en besloot 
zich vervolgens kandidaat te stel-
len. “Dat was geen lichtzinnige be-
slissing, want er gaat uiteraard wel 
de nodige tijd in zitten.” Over de 
vraag of hij al dan niet geschikt zou 

'Henri Kar-
remans heeft 

het fantastisch 
gedaan, maar ik ga 

het op mijn ma-
nier doen'


