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Van 16 tot 23 oktober is het strand tussen 
Domburg en Westkapelle het toneel van het 

WK Kustvissen voor Junioren. Als vooruitblik 
naar dit toernooi bezocht Hét Visblad een 
trainingssessie van Maarten van Beek (12) 

en Kees Gilissen (21) – resp. leden van het 
vijfkoppige Nederlandse U16- (B-Junioren) en 

U21-team (A-Junioren). De Zeeuwen zijn tot de 
tanden bewapend met thuisvoordeel, maar 
levert dat straks ook een podiumplaats op? 

TEKST: MICHEL VERSCHOOR > FOTOGRAFIE: RICK JANSEN

'Licht 
vissen met 

een dunne top 
is veel leuker 

dan met zwaar 
materiaal 

vissen'

H alf acht, een vrijdagochtend eind au-
gustus. Het Zeeuwse strand bij strand-
tent Brooklyn Beach is nog uitgestor-
ven als drie mannen, zwaar bepakt 
en in identieke jasjes van WK-sponsor 

Spro, door het rulle zand naar de waterlijn sjokken. De 
weersomstandigheden lijken gunstig. Dankzij wind-
kracht 3 tot 4 en voldoende reuring in het water, durft 
Kees Gillissen (21) wel een vangstvoorspelling aan. “Dit 
weertype is gunstig voor zeebaars”, zegt de WK-deelne-
mer die in 2012 met zijn team goud won in Montenegro 
en vorig jaar in Frankrijk datzelfde resultaat behaalde.  

‘VEERTIEN VISSIES’
De geboren Westkapellenaar studeert Civiele Techniek 
in Vlissingen en spendeert een groot deel van zijn vrije 
tijd op het strand. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet 
op een of andere manier druk ben met vissen, binnen 
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of buiten”, aldus Kees. Ook Maarten van Beek (12) heeft 
al vaker aan dit strand gestaan. Hij werd recent Neder-
lands Kampioen bij de B-junioren op dit parcours van 
vlak aflopende zandbodems, doorsneden door lange pa-
lenrijen. “Kampioen met veertien vissies”, zegt Maarten 
trots. “Zoveel stuks ving ik niet eerder tijdens een wed-
strijd.” Maarten lootte gunstig, vlak langs het houtwerk.

GOLFBREKERS
Vandaag laten ze de golfbrekers links liggen en valt de 
keuze op de wat lastigere visserij op afstand van obsta-
kels. “We gaan van alles uitproberen”, zegt coach Henri 
Karremans. “We vissen afwisselend met dunne lijnen 
dichtbij en met wat zwaarder gereedschap verder weg.” 
Hij wijst er op dat de omstandigheden bij het WK mid-
den oktober waarschijnlijk anders zijn dan nu. “De ver-
wachting is dat de schar en wijting dan dicht onder de 
kust komen. Als de zomer langer aanhoudt, kan er ech-

ter nog volop zeebaars jagen. We moeten daarom zor-
gen dat ons materiaal op orde is, zodat we desgewenst 
last minute nog van licht naar zwaarder vissen kunnen 
veranderen en vice versa. De weersomstandigheden 
zijn bovendien allesbepalend.” 

SPAANSE VISSERIJ
Kees start vandaag met een lichte, flexibele hengel met 
dito top en een lange onderlijn met twee dunne zijlij-
nen. Opvallend zijn de kleine wartels, kleine haakjes en 
bescheiden haaklijndikte van 16/00. Een uiterst subtiele 
montage. “Heb ik een beetje afgekeken van de Spaanse 
visserij, waar ik aardig gek van ben", legt Kees uit. “Wij 
Nederlanders zijn over het algemeen gewend zwaar te 
vissen. Als het kan, probeer ik altijd om lichter te vissen. 
Op een klein haakje vang je ook dikkere vissen. Met een 
grotere haak kleine vis vangen is echter lastiger." Een 
voorstander van gevlochten lijn is Kees niet. “Dat vist 

veel te direct. Met een flexibele top en elastisch nylon 
geef je de vis wat meer tijd om toe te happen, zonder 
dat die daarbij weerstand voelt.” 

BOT
Het is Maarten die de eerste en direct ook grootste vis 
van vandaag vangt: een fraaie bot van 32 centimeter. 
Op aangeven van coach Henri koos ook Maarten voor 
een lichte montage met een aascocktail van een kleine 
steekzager en een zeepier. Veel aanmoediging had hij 
niet nodig. “Licht vissen met een dunne top is veel leu-
ker dan zwaar vissen”, vertelt hij enthousiast. “Het liefst 
vis ik met m’n eigen feederhengel. Daarmee laat ik het 
aas nooit lang op dezelfde plek liggen, maar draai ik af 
en toe een stukje binnen.” Coach Karremans: “Het is na-
tuurlijk ook zo dat de 12-jarige Maarten nog wat moei-
te heeft met ver ingooien met een zwaardere hengel, 
maar op deze manier pakt hij ook zijn visjes mee.” 

Aanstormend talent Maarten 
van Beek is met zijn 12 jaar 
het jongste lid van de 
B-Juniorenploeg.

VOORUITBLIK 
OP HET 



>> HÉT                  .NL OKTOBER 2015 >> HÉT                  .NL2 2

>> ZEEVISSEN > VOORUITBLIK WK JUNIOREN KUSTVISSEN

JONGE AANWAS
Een 'echt aanstormend talentje', noemt Karremans zijn 
pupil uit Krabbendijke. “Waar ik dat aan zie? Hij is in 
de eerste plaats lekker fanatiek. En met zijn twaalf jaar 
heeft hij het spelletje al aardig door, ook zonder mijn 
aanwijzingen. Hij maakt zelf zijn onderlijntjes en kan 
aardig combineren met aas en montages.” Een groot 
voorbeeld voor leeftijdgenoten, want zoveel aanwas 
van jonge wedstrijdvissers is er niet. Een reden waarom 
Sportvisserij Zuidwest Nederland is gestart met visles-
sen op  lagere scholen aan de Zeeuwse kust. Karremans: 
“Die aanwas is wel belangrijk om internationaal mee te 
kunnen blijven doen om de prijzen.” 

BINDELASTIEK
Het is niet zo dat Maarten alles al weet. Als de zee fl ink 
wat meters winst heeft geboekt op het strand, besluit 
A-junior Kees de fl exibele top te vervangen voor stevi-
ger werpvermogen. Maarten kijkt leergierig toe en is 
vooral nieuwsgierig als hij ziet dat Kees zijn pieren met 

bindelastiek vastzet. “Zo kun je de lijn aan de 4,5 meter 
lange strandhengel harder en verder uitgooien zonder 
dat je onderweg het aas verliest”, legt Kees uit. 

WEERSAFHANKELIJK
Komen we meteen bij de hamvraag en het grote di-
lemma tijdens het aanstaande WK: wordt het licht of 
juist zwaar vissen? “We gaan natuurlijk niet alles ver-
klappen”, antwoordt coach Karremans met een knip-
oog. “Het weer is sowieso allesbepalend. Windrich-
ting, windkracht en temperatuur bepalen straks hoe 
er wordt gevist. Daarom zullen we op alles voorbereid 
zijn. Ook de zwaardere stalen afh ouders, voor als het erg 
onstuimig weer is, zullen we paraat hebben.” Het is de 
vraag of de concurrentie die specifi eke  Noord-Europese 
materialen ook in de smiezen heeft. 

THUISVOORDEEL
“Ach, het klinkt natuurlijk spannend als ik zeg dat we 
niet alles verklappen, maar eigenlijk maak ik me niet al 
te veel illusies", relativeert de coach. "Veel coaches van 
onze opponenten hebben eerder in Nederland gevist. 
Ze zullen goed voorbereid aan de start verschijnen en 
komen net als ons dagen van tevoren al trainen. Het 
enige echte voordeel dat wij hebben, is dat onze teams 
bestaan uit vissers die deze strandstek op hun duimpje 
kennen. Meer dan wie ook weten wij hoe de bodem-
structuur eruit ziet op specifi eke stukken. Dat is een 
thuisvoordeel dat niemand ons kan afpakken.”

VERRE WORPEN
Er zal worden gevist met slijkzagertjes, zeepieren, kweek-
zagers en verse mesheften, op vier verschillende par-
koersen tussen Domburg en Westkapelle. Terwijl de ver-
slaggever zijn blocnote vol krabbelt, wordt er aan de 
waterlijn  redelijk gevangen. Kees haalt vanaf 100 meter 
enkele botten en scholenbaarsjes binnen en pakt dank-
zij de verre afstanden die hij gooit al snel een voorsprong 

>> PLATVIS MONTAGE 
Het is nog maar de vraag welke vissoorten een belang-
rijke rol gaan spelen tijdens het WK in oktober. Grote 
zomervis, kleinere wintervis of wellicht een combinatie 
daarvan. Daarom houden coach Henri Karremans en zijn 
pupillen tot en met de laatste training nog alle opties 
open qua onderlijnen en tactiek. Mocht de zee onstui-
mig zijn en de platvis een belangrijke rol gaan spelen, 
dan zal gevist worden met onderstaande montage. 
Door de stalen a� ouders blijft het aas dan goed bij de 
bodem: de plek waar de bot, schar en tong hun maaltje 
bijeen scharrelen. 

‘ WINDRICHTING, 
WINDKRACHT EN 
TEMPERATUUR 
BEPALEN STRAKS HOE 
ER GEVIST WORDT’
op Maarten. “Dichtbij levert vandaag vrijwel uitsluitend 
klein spul op”, zegt Kees. “De grotere vissen zitten verder 
weg, dus moeten we het aas ook daar aanbieden.”

TEAMBUILDING
Of het er in oktober tijdens het jeugd-WK ook zo aan 
toe gaat, is afwachten. Er is een grote kans dat het een 
gecombineerde visserij wordt, want ook kleine visjes 
leveren punten op en kunnen doorslaggevend zijn als 
de grote vissen wegblijven. Nadeel bij het wedstrijdvis-
sen is dat er slechts met één hengel tegelijk mag wor-
den gevist. Daarom wordt er getraind op de snelheid 
van montagewisselingen. "Snel doorvissen kan cruci-
aal zijn", zegt Karremans. Ook zitten de jongens van de 
A- en B-junioren samen in een huisje om voor aanvang 
van het toernooi samen onderlijnen te knopen. “Zulke 
sessies versterken het teamgevoel. Teambuilding is ook 
bij het wedstrijdvissen voor landenteams een belang-
rijke succesfactor. Je moet het samen doen en zoveel 
mogelijk kennis en ervaring delen. Alleen dan kun je 
de concurrentie verslaan”, doceert Karremans. Die ziet 
Engeland en Frankrijk als de belangrijkste opponenten 
bij herfstweer. Als de zomer aanhoudt en de zeebaars 
onder kust blijft, kunnen ook Spanje, Portugal en Italië 
meedoen om het eremetaal, verwacht de bondscoach. 
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Coach Henri Karremans en WK-deelnemer Maarten van Beek.

Kees Gillissen kent de stranden van Domburg en Westkapelle als zijn broekzak.
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Sponsor van het WK Kustvissen 
voor Junioren


