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r bestaan genoeg 
vooroordelen over 
vrouwen achter het 

stuur. In dit geval hebben 
we echter te maken met een 
vrouw aan het roer. Eentje die 
van wanten weet. “Houdt u 
vast, daar gaan we. Op naar 
een emmer vol vis!”, zegt José 
met haar charmante Belgische 
tongval. Direct daarna geeft 
ze vol gas op het moment dat 
de kotter de Roompotsluis 
uitvaart. Want hoewel beschei-
den van aard, staat José zeker 

haar mannetje op 
volle zee. Daarmee 
is ze vrijwel uniek: 
deze Belgische is in 
Europa een van de 
zeer weinige vrou-
welijke schippers 
van een sportvis-
charterboot.

WISKUNDIGE
Ze wordt geprezen 
in het Zeeuwse 
zeeviswereldje. Er 
is dan ook geen 

smetje op het blazoen van 
haar vaarcarrière te bekennen. 
Onnodige risico’s neemt ze 
vrijwel nooit. “Tot windkracht 

5 vaar ik uit, maar dan houdt 
het wel zo’n beetje op. Het 
moet vooral gezellig en leuk 
blijven, nietwaar?”, aldus de 

goedlachse José. Dit ‘bereke-
nende’ in haar karakter is niet 
zo vreemd als je bedenkt dat 
we te maken hebben met een 
gepensioneerd wiskundige 
– ‘al ruim een decennium, 
verder verklap ik niets over 
mijn leeftijd’. Hier zwaait een 
heuse doctorandus de scepter 
aan boord. De GPS, diepteme-
ters, radarsystemen en andere 
apparatuur vormen eigenlijk 
geen uitdaging voor José.

HISTORIE
Na een uurtje varen gaat de 
vijftien jaar oude Aisling (een 
Ierse meisjesnaam die ‘droom’ 
of ‘visioen’ betekent) voor 
anker. Deze degelijke Ierse 
kotter kochten José en haar 
inmiddels overleden echtge-
noot nieuw eind jaren ’90. 
Sinds dat ze haar man in 1958 
leerde kennen, werd er gevist. 
“Hij nam me direct mee de 

Zeeuwse wateren op, vissend 
naar geep. Overnachten deden 
we in een tent langs de kust.” 
Later kwamen daar de kinde-
ren en een caravan bij. Weer 
wat later de eerste visboot in 
de vorm van een oude, ijzeren 
sloep. De familie Rypens is 
nog altijd verknocht – ‘we zijn 
er niet weg te branden!’ – aan 
de Zeeuwse kust. ‘Vaders’, die 
in 2000 is heengegaan, wordt 
daarbij wel enorm gemist. Net 
na hun pensioen waren ze 
begonnen met groepen sport-
vissers tegen betaling mee te 
nemen op hun kotter. 

VASTE KLANTEN
Na het overlijden van haar 
man heeft José dit werk alleen 
voortgezet. Daarbij werkt 
ze veel met vaste groepen 
sportvissers. Dit betreft met 
name visvrienden die elke 
maand terugkeren om een 
dag met haar mee de zee op 
te gaan. Zoals het gezelschap 
van vandaag. Een toffe groep 
vrienden uit de omgeving van 
Antwerpen op hun maande-
lijkse uitje. “Geen topvissers 
hoor”, grapt ze, “maar erg 
vriendelijk en altijd in 
voor een lolletje. Ook 
laten ze het dek na een 
dag vissen altijd blinkend 
schoon achter. Dat vind ik 
top.” De vissers beginnen op 
hun beurt over haar heer-
lijke koffie en uitmuntende 
groentesoep (met verse tomaat 
uit eigen tuin). “Kijk, dat heet 
klantenbinding hè. Alleen 

daar komen ze al voor terug”, 
glimlacht José.

PIJLSTAARTROG
Tijdens de koffiepauze gaan 
de visverhalen over en weer. 
De pijlstaartrog van 20 kilo uit 
de Oosterschelde is José het 
meest bijgebleven – en niet 
alleen omdat het haar grootste 
en mooiste vis betrof. “Mijn 
man en ik waren door het dolle 
heen. Maar in een onbewaakt 
ogenblik tijdens het vreugde-
dansje doorboort de giganti-
sche rog met zijn gevaarlijke 
stekelstaart de voet van mijn 
echtgenoot. Door snel terug 
naar de kust te varen en 
bekwaam handelen van de 
hulpverleners, liep het uitein-
delijk allemaal goed af. Maar 
spannend was het zeker!” Ook 

de mooie visvakanties zullen 
haar altijd bijblijven. Al raakt 
ze tijdens de tweede ronde 
koffie niet uitgepraat over dat 
mooie Zeeland. “Eigenlijk ben 
ik hier elke dag op vakantie. En 
dat gewoon om de hoek. Dat is 
toch onbetaalbaar?!”

GROENTESOEP
De opstappers kijken elke 
trip uit naar de middag. Niet 
omdat het dan de beste vistijd 
betreft, maar vanwege ‘de 
groentesoep van Joseke’. Als 
een sterrenkokkin staat ze 
in haar keukentje in een pan 
verse soep te roeren. Niemand 
kent het precieze recept, maar 
de smaken zijn zodanig fijn 
op elkaar afgestemd dat het 
lijkt of er wel wiskunde aan te 
pas is geko-

• zeevissen

“Een goedemorgen heren. Hebben we er zin in 
vandaag?” Behalve de groep verwaaide mannen die 
vroeg in de ochtend op de steiger aan de Oosterschelde 
staat te wachten, stapt ook Hét Visblad aan boord 
bij schipper José Rypens. We gaan een dagje 
op pad met de Aisling. Op deze sportvisboot 
zwaait de goedlachse Belgische de scepter.

TEKST EN FOTOGRAFIE RAYMOnD HAKKeRT

José Rypens: moeder van
de Zeeuwse chartervloot

E

VROUWEN AAN HET ROER

José Rypens is in Europa een van de zeer weinige vrouwelijke schippers van een sportvis-charterboot.

Zelf vist de schipper ook zeker niet onverdienstelijk.

Een groep visvrienden uit Antwerpen, een van de vele gezelschappen vaste klanten op de Aisling.

De groentesoep van José is een klantenbinder.
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• zeevissen

SPORTVISSERREISGIDS
Net als haar collega charterschippers, staat José met de Aisling vermeld 
in de SportvisserREISgids Zeeland. Dit handige en handzame boekje met 
allerlei nuttige informatie, tips, stekken en adressen voor de zoute sport-
visser in het Zeeuwse is verkrijgbaar via www.sportvisserijnederland.nl/
webwinkel. Zie ook pagina 54 en 55 voor de unieke combi aanbieding (voor 
maar € 12,50) met de SportvisserREISgids Noordzeekust. 

men. Moederlijk deelt ze de 
goedgevulde mokken uit. Met 
op de achtergrond het geluid 
van klotsend water en hier en 
daar een flinke ‘slurp’ wordt er 
in stilte van genoten. De pan 
wordt nog net niet schoonge-

likt. Rypens kent haar klanten 
door en door. Na de soepronde 
wijst ze vanuit haar kajuit naar 
een aantal van de vissers die 
een middagdutje doen. “Vaste 
prik na de soep”, fluistert ze 
zachtjes.

VOOROORDELEN
Wat betreft de visvangst lijkt 
het vandaag niet zo goed te 
lopen. Totdat er contact is met 
een kotter die verderop voor 
anker ligt. “Daar is minder 
gevangen dan op onze boot”, 
licht José toe. Blijkbaar was de 
GPS code en stekkeuze van 
José zo verkeerd nog niet. “Ik 
kijk uit welke wind de hoek 
komt en hoe hard deze waait. 
Verder ga ik op mijn gevoel af. 
Het zit daarbij vaker wel dan 
niet mee. Ik ben dan wel een 
vrouw, maar niet de minste 
visser hoor.” Dat geloven we 
direct. Toch viel het tijdens 
het Sharkatag evenement op 
dat de haaien-vissers in eerste 
instantie niet voor haar boot 
in de rij stonden. “Dat waren 
veelal mensen die mij niet 
kennen. Tja, wanneer er een 
vrouw aan de entree van het 
dek staat krijg je snel voor-
oordelen.” Pas toen er op de 
andere boten geen plek meer 
was, raakte de Aisling ook vol. 
Die dag werd er op haar boot 
opvallend goed haai gevangen. 
Dat kan geen toeval zijn.

INPARKEREN
Nadat er deze dag geen hele 
maar een halve emmer vol vis 
is gevangen, keren we terug 
naar het vasteland. De Ant-
werpse visvrienden gaan in 
de weer met borstels en em-
mers en lang voordat we de 
Roompot-haven binnenvaren 
is het dek schoon. Aanleggen 
is echter schier onmogelijk 
omdat een beroepsvisser 
de gehele steiger in beslag 
neemt met zijn kolossale 
boot. “Dat wordt lastig, maar 
ik ga het proberen.” Met een 
wiskundige precisie houdt 
Rypens haar boot netjes op 
afstand van het vissersschip, 
al is die klein genoeg voor 
haar gezelschap om via die 
boot op de steiger te komen. 
Als alles en iedereen op de 
wal staat, neemt José afscheid 
van haar bemanning. “Tot 
gauw mannen, het ga jullie 
goed!” Nog vier weken wach-
ten tot de volgende ronde 
soep, hoor je ze denken. 
Rypens gooit daarna het gas 
open en verdwijnt met haar 
kotter aan de horizon.

Ook tijdens Sharkatag is 
José altijd van de partij.

Op het formaat vis dat aan boord komt heeft José weinig 

invloed, maar de vis weet ze vaker wel dan niet te vinden.


