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Nederland heeft bij het WK Kustvissen voor Junioren twee keer goud 
gepakt! Zowel de juniorenploeg tot 21 jaar als Joeri Minderhoud 
kroonden zich op de Zeeuwse stranden eind oktober op eclatante wijze 
tot wereldkampioen. Bovendien ging de U16-ploeg – die voor het eerst 
meedeed aan het WK – er met het brons vandoor.
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GOUDEN DUBBELSLAG OP WK KUSTVISSEN JUNIOREN

gen kwam het een paar keer voor dat de Engelsen een 
voorsprong namen. Dan word je toch wel een beetje ze-
nuwachtig. Gelukkig hadden wij onze tactiek op de laat-
ste trainingsdag nog tot in de puntjes geperfectioneerd. 
Daardoor konden we in de details uiteindelijk het ver-
schil maken”, zegt de bondscoach.

TACTIEK
Die details zaten hem in meerdere dingen. “We begon-
nen elke dag met dichtbij vissen, in de branding. Daar 
kwam op zich genoeg vis vandaan, vooral kleine zee-
baarsjes en bot. Maar ook de concurrentie had dit spel-
letje goed door. Om toch het verschil te kunnen ma-
ken, switchten we richting het eind van elke wedstrijd 
telkens naar het vissen op grote afstand.” Zo hadden 
Karremans en zijn junioren tijdens de trainingen al 
uitgedokterd dat de wintervis (schar en wijting) was ge-
arriveerd. “Tijdens het WK hadden we aflandige wind. 
In combinatie met opkomend tij richting het eind van 
de wedstrijden, betekende dit dat de wintervis binnen 
werpbereik kwam.” In ieder geval van de Nederlanders. >> 

“Het U21-team is fysiek sterk en heeft een uitmuntende 
werptechniek. Daarbij maakte ook de keuze voor het 
type onderlijn mede het verschil: de Engelsen en ande-
re landen haalden onze werpafstanden niet. Daar heb-
ben we echt flink ons voordeel mee gedaan.”

LOODLIFTERS
Toch was het niet alleen de werpafstand die de U21-
ploeg het goud bezorgde. Zo vormde op de derde wed-
strijddag de Joossesweg het strijdtoneel. Dit stuk strand 
tussen Westkapelle en Zoutelande staat bekend om zijn 
steile kleiranden onder water. “Draai je hier niet snel 
genoeg binnen, dan trek je de onderlijn soms muur-
vast in die rand. Loodlifters zijn daarom onontbeerlijk 
op deze stek”, zegt Karremans. Die hadden zijn jongens 
dan ook op de lijn gemonteerd, zodat ze de klapankerlo-
den snel en veilig over de kleirand konden binnendraai-
en. “Daardoor konden we ook met dunne lijnen blijven 
vissen, wat een extra voordeel is.” Toen de concurren-
tie dit eenmaal doorhad, ontstond er een ware run op 
loodlifters. “Die waren dus binnen no time uitverkocht 

bij alle hengelsportzaken in de wijde omtrek”, 
lacht Karremans.

AASPRESENTATIE
Een andere tactische zet van de Oranje equipe betrof 
het onderdeel aaspresentatie. Karremans: “Na de in-
worp gaven we eerst wat extra lijn. Zo ontstaat er een 
iets grotere bocht in de lijn, waardoor alle haken van de 
onderlijnmontage mooi bij de bodem worden aange-
boden. Dat is belangrijk voor het vangen van schar en 
wijting.” Vervolgens draaiden de Oranje junioren de lijn 
juist weer ietsje op, zodat de onderlijn net boven de bo-
dem kwam te liggen. “Zo wappert het aas net wat be-
weeglijker en dus ook attractiever over de bodem”, vult 
hij aan. Het totaalpakket aan technische en tactische 
zetten, resulteerde uiteindelijk in vier dagzeges op rij 
en daarmee het goud voor de U21-ploeg.

JOERI MINDERHOUD
Dat Nederland soeverein wereldkampioen is geworden, 
blijkt ook wel uit de individuele prestaties van het U21-

A l vanaf de eerste wedstrijddag liet de 
U21-ploeg zien dat zij maar met één doel 
naar Domburg was gekomen: wereld-
kampioen worden. “Vooraf was het zelf-
vertrouwen groot”, zegt vertrekkend 

bondscoach Henri Karremans, die zijn zestien jaar du-
rende bondscoachschap in stijl afsluit. “Onze jongens 
kennen de stranden van Walcheren als hun broekzak. 
Bovendien hebben we er de afgelopen maanden inten-
sief getraind.” Het kwam dan ook niet helemaal als een 
donderslag bij heldere hemel, dat de U21-ploeg de con-
currentie al na de eerste dag op achterstand had gezet.

VOORSPRONG 
Die voorsprong gaf Oranje in de volgende drie wedstrij-
den niet meer uit handen. Toch was het de eerste twee 
dagen nog best spannend, zegt Karremans. “We wis-
ten dat de Engelsen onze grootste concurrenten zouden 
zijn. Die waren ook al een week eerder in Zeeland om 
extra te trainen.” Dat dit de Engelsen geen windeieren 
legde, bleek wel tijdens de wedstrijden. “De eerste da-
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Joeri Minderhoud.

team. Joeri Minderhoud werd vier maal algemeen dag-
winnaar – een prestatie die nog niet eerder is vertoond 
in de geschiedenis van het WK Kustvissen voor Junioren. 
Ook de overige leden van het kampioensteam deden het 
uitstekend op de stranden van Walcheren. Zo legde Len-
nard Noorthoek beslag op het individueel zilver en ein-
digden Jarno Minderhoud (5e), Mart Verhage (6e) en Kees 
Gillissen (7e) in de top-10 van het individueel klassement. 
Als gevolg van de topprestaties sloeg de nervositeit op de 
laatste wedstrijddag toch nog even toe. “De jongens wil-
den de wereldtitel in het landenklassement natuurlijk 
ook allemaal graag opluisteren met een individuele po-
diumplek. En daarin lagen de kansen tot het eindsignaal 
toch wat meer gespreid”, verklaart assistent-bondscoach 
Frank Peene de zenuwen op het eind. “Maar met de titel 
en een top-10 notering voor alle vijf de U21-deelnemers, 
mogen we natuurlijk niet klagen.”

MACHIEL WIELAARD 
(U16)
Het juniorenteam in de leef-
tijdscategorie tot 16 jaar pakte 
meteen brons bij haar WK-
debuut. Machiel Wielaard wist 
bovendien beslag te leggen op 
individueel brons.

“Dit WK was bijzonder leer-
zaam”, zegt Machiel Wielaard 
(14). “Je leert van de coaches, je 
teamgenoten, de U21-jongens 
en ook van de concurrentie 
die al meer ervaring heeft met 
internationale wedstrijden en 

parcoursen. Nu weet ik bijvoor-
beeld precies welke onderlijnen 
je bij welke tactiek moet kno-
pen. Op de stranden bij Zoute-
lande visten we bijvoorbeeld 
met korte zijlijntjes, zodat we 
verder konden werpen.”

DUBBEL BRONS
Dat leverde Machiel en de 
andere deelnemers goed vis op, 
waarbij de jongste categorie 
kustvissers geroutineerd te 
werk ging. “We visten op tijd, 
waarbij we om de tien minuten 
binnendraaiden. Alleen als 

je tussendoor beet kreeg, 
haalde je de lijn eerder binnen”, 
verklaart Machiel. “Visten we 
in dieper water, dan vingen we 
voornamelijk schar en wijting. 
Op de stranden bij Domburg 
pakten we in de branding 
daarentegen meer zeebaars en 
bot.” Dat deed Wielaard zelfs zo 
goed en constant dat hij derde 
werd in het individueel klas-
sement. “Het WK was sowieso 
echt een hele leuke ervaring en 
die twee bronzen medailles zijn 
natuurlijk helemaal top”, aldus 
een trotse Machiel.

JOERI MINDERHOUD 
(U21)
Joeri Minderhoud viste zich 
met maar liefst vier dagzeges 
naar het individueel goud. 
Een unieke prestatie: “Dat 
maak je waarschijnlijk nooit 
meer mee in je carrière als 
wedstrijdvisser.”

“Het was een fantastische  
visweek met een goede sfeer 
in het team”, blikt Minder-
houd (20) terug op het WK. 
“Dat is heel erg belangrijk, 
omdat je het natuurlijk met 
zijn zevenen – vijf deelnemers 
en twee coaches – moet doen. 
Iedere avond bespraken we de 

visserij en stippelden we de 
tactiek en techniek uit.” Dat 
resulteerde in een paternoster 
met drie zijlijntjes van 40 cm 
en haken die van zeepieren en 
slikzagers werden voorzien. 
“Deze onderlijnen hebben 
ons in combinatie met de 
loodlifters en verre worpen de 
wereldtitel opgeleverd.”

OPTELSOM
In de loop van de derde wed-
strijd begon de wereldtitel al 
voorzichtig te gloren voor de 
U21-ploeg. Ook Minderhoud’s 
kansen op individueel goud 
stegen met weer een dagzege 
erbij. “De kunst was om niet 

te verslappen en scherp te 
blijven vissen. Al viel dat niet 
mee. Er stond best veel druk 
op de ploeg doordat er van-
wege het thuisvoordeel hoge 
verwachtingen waren.” Toch 
wisten Minderhoud en zijn 
ploeggenoten de concurrentie 
dankzij hun kennis van de 
Zeeuwse stranden ook steeds 
een stap voor te blijven. “We 
hebben echt als een team 
gevist en door de optelsom 
van ieder zijn inspanningen 
het goud gewonnen. Dat ik 
daarbij ook nog individueel 
goud pak en Lennard het 
zilver, is een ontzettend mooie 
bonus.”

ENGELAND TWEEDE
Conform de verwachting werd Engeland, op gepaste af-
stand achter Oranje, tweede in het landenklassement. 
Portugal pakte het brons. Met die prestatie verrasten 
de Portugezen bondscoach Karremans. “Voor een Zuid-
Europees land, waar ze een heel andere kustvisserij 
kennen dan op de Zeeuwse stranden, deden ze het ver-
bazingwekkend goed.” Later bleek hoe dit succes kon 
worden verklaard. “Ze hadden een week eerder al ge-
traind met een Nederlandse wedstrijdvisser die lokaal 
goed bekend is. De tips die deze insider ze heeft gege-
ven, hebben duidelijk geholpen. Aan praktijktips en -ad-
vies heb je natuurlijk veel meer dan aan alleen maar 
wat tips in je mailbox”, luidt de simpele en plausibele 
verklaring van de bondscoach.

WK-DEBUUT U16
Ook de U16-ploeg – Machiel Wielaard, Maarten van Beek, 
Stef Bals, Rik van Koeveringe en Mike Spee – wist te ver-
rassen op het wereldkampioenschap Kustvissen. Bij hun 
WK-debuut gingen zij er met het brons vandoor. Een 
knappe prestatie van de jonkies tot zestien jaar die wer-
den gecoacht door Adriaan Dronkers en Corné Westerla-
ken. Zeker gezien het feit dat zij het moesten opnemen 
tegen teams van landen met veel meer ervaring en rou-
tine. Zo was Italië heer en meester in de jongste catego-
rie. Ze pakten bij de U16 zowel als land als individueel 
(Daniele Caravaggio) het goud. Spanje legde beslag op 
het zilver. Toch was er ook hier een individueel succes 
voor Nederland: Machiel Wielaard eindigde individueel 
knap als derde.

TEAMSPIRIT
Karremans maakt van de gelegenheid gebruik om ook 
de U16-ploeg  een groot compliment te geven: “Die jon-
kies hebben zich moeiteloos aangepast aan de WK-sfeer, 
spanning en bijbehorende druk. Ze hebben onderling, 
maar ook met de U21-jongens, uitstekend samengewerkt 

en echt teamspirit getoond. In die ploeg lopen echt grote 
talenten rond waarvan we in de toekomst zeker nog veel 
gaan horen.” De vertrekkend bondscoach – die na zestien 
jaar en maar liefst drie wereldtitels het stokje overdraagt – 
hoopt dat de komende jaren meer jeugd instroomt in de 
zoute wedstrijdvisserij. “In Nederland lopen nog veel meer 
van dit soort talentjes rond. Daar ben ik van overtuigd. 
Misschien loop ik er op het strand zelf nog wel een keer 
een tegen het lijf. Nu ik met pensioen ga, heb ik me name-
lijk voorgenomen om weer wat vaker zelf te gaan vissen”, 
sluit Henri Karremans tevreden af. 

Controleurs in actie bij het opmeten van een door individueel 
wereldkampioen Joeri Minderhoud gevangen zeebaars.

De complete gouden U21-ploeg op het WK-podium.
Machiel Wielaard 

' IN DE U- PLOEG LOPEN 
GROTE TALENTEN ROND 
WAAR WE IN DE TOEKOMST 
NOG VEEL VAN GAAN HOREN'
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