
Open Zeeuws Jeugdkampioenschap Kustvissen 2015 
 

2 mei 2015 was het weer zover, het Open Zeeuws Jeugdkampioenschap Kustvissen 2015 

werd gevist! Het weer zat in elk geval mee, een beetje bewolkt, af en toe liet de zon zich even 

zien, weinig wind.. Prima weer om een wedstrijd te vissen! 

Na de nodige voorbereidingen door de wedstrijdleiding zoals het parcours uitzetten e.d. 

konden de deelnemers vanaf 11.00 uur hun wedstrijdkaarten afhalen. 

 

De A-categorie (15 t/m 20 jaar) ging vissen op het bekende wedstrijdparcours aan de 

Westerschelde bij Waarde 14, en de B-categorie (t/m 14 jaar) zat een halve kilometer 

verderop bij Waarde 12 en 13 (Den Inkel). 

 

              
Parcours A jeugd                                                  Parcours B jeugd 

 

Al voor half 11 kwam de eerste deelnemer zich melden, zij (!) had er zin in! Eerst al een uur 

in de auto om vanuit Zeeuws Vlaanderen deze inmiddels bekende jeugdwedstrijd mee te 

komen vissen! Niet lang daarna kwamen er steeds meer deelnemers om hun kaarten op te 

halen en naar de stek te vertrekken om alles voor te gaan bereiden. Het ging tenslotte om de 

titel van Zeeuws Jeugdkampioen Kustvissen 2015! En die wilden ze allemaal graag! 

Overal kwamen ze vandaan, Walcheren, Noord en Zuid-Beveland; Zeeuws-Vlaanderen; 

Tholen en omstreken; uit Brabant.. De meesten jongens, maar er waren ook enkele dames van 

de partij! En die gaven vele jongens nog het nakijken ook….! 

 

              
De inschrijving onderaan de dijk bij Den Inkel. Sommige supporters hadden de flyers 

zelfs achter hun auto ruit gehangen. 

 

Ook Corné Marijnissen kwam een kijkje nemen, hij had er speciaal zijn werk voor verzet om 

ook bij deze wedstrijd een kijkje te komen nemen en als prof fotograaf een aantal foto’s te 

nemen van dit evenement.  

 



Om ongeveer 12.00 uur waren alle deelnemers ingeschreven. 

Elke deelnemer kreeg bij het inschrijven al een goodiebag mee; een linnen tas met daarin 

enkele boekjes, een pen, een sticker, een drinkfles, etc., allemaal gesponsord door 

Sportvisserij Zuidwest Nederland. En dan lagen er voor de liefhebbers ook nog een stapel 

tijdschriften klaar die geschonken waren door de hoofdredacteur van ons lijfblad 

“Zeehengelsport”, ook hij had voor een doos vol prijzen gezorgd! 

En dan werden deze goodiebags nog aangevuld met appels, blikjes drinken, cadeaubonnen 

van de hoofdsponsor, consumtiebonnen voor de prijsuitreiking, etc. 

Dat was dus al een goed begin voordat de wedstrijd ook nog maar was begonnen!  

 

Om 12.30 uur precies klonk het startsein en 67 onderlijnen plonsden in het zoute 

Westerscheldewater. Ver weg, dichtbij, alles werd geprobeerd.  

En natuurlijk goed op je medevissers letten waar zij de gevangen vis vandaan haalden. 

Op waarde 12 en 13 bij de jongere jeugd bleef het het eerste uur verraderlijk stil.. 

Het duurde meer dan een uur voordat de eerste vis boven water kwam.. En jammer genoeg 

werd er over de hele wedstrijd gezien niet zoveel vis gevangen als bij de oudere jeugd. 

Het was op dit parcours dan ook een lastige visserij. 

 
Een aantal spieringen voor de B jeugd. 

 

Bij de oudere jeugd kwam er met de eerste draai al een tiental vissen op de kant.  

Hier zaten dan natuurlijk wel de ervaren cracks! De controleurs hadden hier hun werk wel. 

 
Marco Marijs, Martin Boone en Jeffrey Boonman met 1 van hun gevangen botten. 



En daar kwam ook Leen van Wensen van Sportvisserij Nederland met vrouw over de zeedijk, 

hij kwam eens kijken wat deze wedstrijd nu zo populair maakt onder de jeugd.  

 

De vis was klein, met af en toe uitschieters. Er was wel de nodige variatie, voornamelijk 

bot(jes), maar ook spiering, wijting, zeebaarsjes, een enkele meun en een paar wijtingen 

werden gevangen. In totaal werden 124 vissen gevangen, met een totaal lengte van 1858cm. 

De grootste vis deze wedstrijd was een bot van 34 cm, gevangen door Jacco Jansen. 

 

Nadat om 15.30 uur het eindsignaal klonk werden de spullen opgeruimd en spoedden alle 

deelnemers en belangstellenden zich richting het gezellige dorpshuis “Meerwaarde” in 

Waarde waar de prijsuitreiking zou plaatsvinden. Degenen die de voorgaande jaren ook mee 

gevist hadden wisten dat de prijzentafel niet misselijk zou zijn, maar toen ze zagen wát er 

allemaal aan prijzen te winnen was overtrof het hun stoutste verwachtingen. Er stond dan ook 

wel een supermooie prijzentafel klaar, dankzei de vele sponsoren die veel met de jeugd 

ophebben, en niet te vergeten de hoofdsponsor Fixet ’s-Gravenpolder die werkelijk kosten 

nog moeite gespaard had om er alles aan te doen om er ook dit jaar weer een geweldige dag 

van te maken!  

Een bezoek aan deze winkel is zeker aan te bevelen, hier vindt je een prachtige 

hengelsportafdeling met als verkoopmedewerker een ervaren wedstrijdvisser die altijd voor je 

klaar staat om je te helpen en je vragen te beantwoorden. En altijd perfect verzorgd aas! 

 

Onder het genot van een hapje en een drankje werden in de gezellige zaal in het dorpshuis de 

lootjes gekocht, want ook de verlotingstafel mocht er zijn!  

 

              
Een volle zaal.                                                         De ereprijzen. 

 

Na het rekenwerk door de organisatie kwamen ze dan iets na 17.00 uur eindelijk binnen. 

De uitslag zou bekend gemaakt gaan worden! Spanning alom… 

 

Maar voordat er hiermee van start gegaan werd eerst nog even 

iets anders.. 

Leen van Wensen (Sportvisserij Nederland) werd naar voren 

geroepen. Hij had nog iets te doen.. 

Op zaterdag 25 april werd de voorselectie Zuid voor het NK 

kustvissen 2015 vervist. Erik Hollestelle, een jeugdlid van WSV 

Reimerswaal, kon door omstandigheden niet op de 

prijsuitreiking zijn. Maar nu was hij er wel! Erik werd op de 

voorselectie Zuid vakwinnaar en 3
e
 over all. En werd nu dus 

door Leen van Wensen alsnog persoonlijk zijn welverdiende 

medaille om zijn nek gehangen. Een goed moment om deze 

mooie prestatie nog even onder de aandacht te brengen! 



Nou daar gingen we dan.. De prijsuitreiking! 

De traditionele zilveren schalen waren al uitvoerig bewondert, maar voor wie zouden ze gaan 

worden? 

Eerst de prijsuitreiking van de B-categorie. 

En daarna de uitreiking van de A-categorie.  

Iedereen wist al dat hier ook de winner over-all vandaan zou komen. 

 

En daarbij hoorden natuurlijk ook een bos bloemen en de felicitaties, evenals de benodigde 

foto’s voor het archief en de diverse websites waarop de verslagen gepubliceerd gaan worden. 

 

De uitslag: 

Categorie A (15 t/m 20 jaar) 

 

1. Nikolay Lenda met 12 vissen en 173cm; Zeeuws Jeugdkampioen Kustvissen 2015 Cat. A 

2. Erik Hollestelle met 8 vissen en 136cm 

3. Marco Marijs met 7 vissen en 100cm 

 

Categorie B (t/m 14 jaar) 

 

1. Maarten van Beek met 3 vissen en 44cm; Zeeuws Jeugdkampioen Kustvissen 2015 Cat. B 

2. Amber van der Zande met 3 vissen en 42cm 

3. Tim Zuijdwegt met 3 vissen en 39cm 

 

           
 

Voor de totale uitslag: kijk op de website van de vereniging: www.wsvreimerswaal.nl 

 

Na de prijsuitreiking werden dan de vele prijzen van de verlotingstafel verloot, dat nam ook 

nog een aardig poosje in beslag. 

 

           
 

http://www.wsvreimerswaal.nl/


En dan uiteindelijk uiteraard het dankwoord aan alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren,  

aan iedereen die deze prachtige dag mogelijk hadden gemaakt! 

 

Dankzij al deze vrijwilligers en sponsoren, in het bijzonder de hoofdsponsor, hebben we weer 

een wedstrijd neer kunnen zetten waar we, zeker gezien de vele positieve reacties, als 

organisatie met veel voldoening op terug kijken.  

 

We hopen jullie volgend jaar weer allemaal te zien! 

Op naar het Open Zeeuws Jeugdkampioenschap 2016! 

 

Namens de jeugdcommissie van WSV Reimerswaal, 

 

Groeten van Arjan, Eldert, John en Gijs 


