
Open Zeeuws Jeugdkampioenschap Kustvissen 2016 

 

Zaterdag 18 juni 2016..... Eindelijk was het dan weer zo ver! 

De dag waarop W.S.V. Reimerswaal voor het vierde achtereenvolgende jaar 

het “Open Zeeuws Jeugdkampioenschap Kustvissen 2016” organiseerde voor 

jongens en meiden t/m 20 jaar. 

   

Het weer en de vangst...... dat waren nou de dingen die wij niet in de hand 

hadden. Bij het inschrijven kwam de regen met bakken uit de lucht maar 

tijdens de wedstrijd viel het gelukkig veel mee! 

 

   

Gezellige drukte tijdens de inschrijving, altijd weer lekker even bijpraten 

 

Gevist werd er van 12.30 uur tot 15.30 uur.  

De oudste categorie viste aan Waarde 14, en de jongste categorie aan Waarde 

12; oftewel aan „Den Inkel „. 

Maar liefst 74 jongens en 3 meiden in de leeftijd van 5 t/m 20 jaar die deze 

middag hun laptop of pc links lieten liggen, kwamen  naar de dijk.  

Ja, u leest het goed….77 deelnemers….. Geweldig! 

Vaders, moeders, broers, zussen, opa's en oma's, heel veel belangstellenden 

kwamen hun vissers aanmoedigen…. 

Een prachtig iets om te zien zoveel drukte aan de Westerscheldedijk! 

 

     

Heerlijk druk aan de dijk, gelukkig viel het weer tijdens de wedstrijd veel mee! 

 



Om 12.30 uur klonk het beginsignaal en daar vlogen 77 onderlijnen richting de 

vis. Zelfs de jongste vissertjes wisten hun lijn in het water te krijgen. 

Maar wat de vangst zou worden was nog de grote vraag.. Want iedereen wist 

het al over die bijzondere prijzentafel waar van alles te winnen viel.  

En jawel hoor.... al vrij snel zagen we visjes op de kant verschijnen.   

Er kwamen visjes boven, meest botjes van 10 tot ongeveer 18cm.  

En af en toe een zeebaarsje, een spiering en een tongetje.  

De vangst viel over het algemeen helemaal niet tegen.  

De meesten wisten wel een visje te vangen. 

 

     

 

       

Vrijwel iedereen wist wel een of een aantal visjes te vangen 

 

 

     

Ingespannen concentratie bracht vis op de meetlat,  

hierbij stonden de dames zeker hun mannetje net zo goed als de heren! 

 

 

 

 



En toen was het dan zo ver: 15.30 uur; het eindsignaal klonk.  

Spannend, spannend en nog eens spannend.  

Iedereen naar het dorpshuis in Waarde om de prijsuitreiking af te wachten! 

Wat een gezellige drukte.... zoveel vissers en hun ouders en belangstellenden! 

De zaal zat weer lekker vol! 

 

     

Een gezellige volle zaal. De wedstrijdleiding is intussen aan het rekenen….. 

 

Iedereen had inmiddels al wel een kijkje genomen bij de prijzentafels.  

Zou ik met een hengel naar huis gaan? Of zo'n schitterende molen?  

Of anders misschien bij de verloting? Want die tafel loog er ook niet om! 

 

     

Dankzij de vele gulle sponsoren weer een prachtige prijzentafel! 

 

De hoofdsponsor: HUBO uit 's-Gravenpolder had het er niet bij laten zitten. 

Schitterende prijzen waren er! 

Er werd zelfs nog een hengel verloot onder de niet-visvangers! 

Hengelsport Van der Poel uit Yerseke had een paar waardebonnen 

geschonken. Hengelsport SuperCatch uit Sint-Willebrord had een schitterende 

viskist gesponsord plus nog enkele waardebonnen.  

  Van Dixhoorn uit Yerseke die heel wat waardebonnen voor gratis aas over had. 

Sportvisserij Nederland heeft een heel leuk bedrag geschonken uit het fonds 

“subsidie regeling stimulering jeugdwerk” en had nog allerlei leuke gadgets  

zoals een pet, een pen, etc. voor iedereen. Daardoor kreeg iedereen bij de 

inschrijving al een gevulde tas overhandigd met van alles en nog wat er in. 

Spro… Shimano… Grauvell… Zeehengelsport…. noem maar op. Geweldig! 

 

 

 

http://www.fixetsgravenpolder.nl/


En nog meer sponsors waren er die voor deze wedstrijd wat over hadden. 

Spekbakkerij Wilthagen en de Emté uit Kruiningen die voor allen voor de 

inwendige mens hebben gezorgd. Zeevisland.com.... hartelijk dank dat jullie 

het gratis onder de wedstrijden hebben willen aankondigen evenals 

Zeehengelsport en het advertentieblad en de BODE in Reimerswaal / Kapelle.  

SPONSORS, HARTELIJK... HARTELIJK DANK DAT WIJ DIT DANKZIJ JULLIE 

KONDEN ORGANISEREN.  

 

En nu? Want er kwam van velen de vraag of we dit volgend jaar weer willen 

organiseren. Gelukkig hebben we een poos de tijd om daar over na te denken. 

Maar als het aan ons ligt dan zeggen we direct ja. Zoveel tevreden gezichten, 

geen wanklank gehoord, controleurs en anderen die belangeloos geholpen 

hebben...... FANTASTISCH! EN INDERDAAD... VOOR HERHALING VATBAAR! 

Afijn, we gaan het hierbij laten, eigenlijk kunnen we nog wel veel meer 

schrijven over deze dag. Ik zou haast vergeten een uitslag te vermelden.  

 

In de B-categorie (t/m 14 jaar) wist Martijn Wisse  de winst te behalen met 148  

cm Vis, op de tweede plaats gevolgd door Tino Ocke met 119 cm. en op de 

derde (gedeelde) plaats Amber van de Zande en Cynthia Goedegebure, elk met 

103 cm vis.  

In de A-categorie (15 t/m 20 jaar) was het de winner over-all Iwan Gabrielse die 

met 150 cm vis de hoogste trede van het erepodium op mocht, gevolgd door op 

de tweede plaats Joeri Minderhoud met 148 cm vis en op de derde plaats  

Marco Marijs met 123 cm.  

 

   

Podium B-categorie – t/m 14 jaar         Podium A-categorie – 15 t/m 20 jaar       

 

Het was weer een heerlijke drukke dag die ons veel voldoening heeft gegeven!  

 

Voor de volledige uitslag zie 

www.wsvreimerswaal.mijnhengelsportvereniging.nl 

 

Met visvriendelijke groet namens de organisatie van het  

“Open Zeeuws Jeugdkampioenschap Kustvissen”, 

 

Arjan, Eldert, John en Gijs 

http://www.wsvreimerswaal.mijnhengelsportvereniging.nl/

