team in de spotlights
De Penn Korps Competitie, bracht dit jaar veel enthousiasme
teweeg, zowel bij vrijwilligers als deelnemers. De deelnemers
werden zoals bij diverse grote strandwedstrijden, met platte
wagens naar en van hun gelote visstek gebracht. Meestal een
vermakelijk ritje.

nationale individuele titels bij zich.
Zo werd Arjan Heijboer in 2008 en
2009 tweemaal achter elkaar Nederlands kampioen bij de senioren
en behaalden Martijn, Jeromy en
Corné elk één Nederlands kampideze editie lezen in de rubriek Wed-

jongens. Want met een gemiddelde

oenschap bij de jeugd. Dennis van

strijdvissen. Hieronder richten we

leeftijd van nog géén 25 jaar kan

Vossen draait misschien nog wel het

het vizier eens nader op het jonge

met recht gezegd worden dat dit het

langst mee in het team en heeft de

team van HSV de Zeebaars.

jongste team is in het wereldje van

meeste wedstrijdervaring. Michel

de zeeviswedstrijden. De onderlinge

Mosselman is als nestor van het

HSV De Zeebaars

leeftijden zijn als volgt: Michel is 32

team aangewezen als teamcaptain.

Hengelsportvereniging De Zeebaars

jaar, Dennis 27, Martijn 25, Arjan 25,

Michel brengt zijn ervaring mee uit

In 2010 ging de

is een kleine vereniging en telt zo’n

Jeromy 20 en Corné 19.

met name de bootvisserij, maar leert

selectie Kust Zuid

snel als het gaat om de kantvisserij

van een leien

Ontspannen wachten Westdorp, Mosselman en Van Vossen Van HSV de Zeebaars op een lift naar de stekken.

Jeugdig HSV de Zeebaars wint Penn Korps Competitie 2011

Er komt een nieuwe wedstrijdtop aan!
Op 12 november ‘vorig jaar’werd aan het strand van ’s-Gravenzande de
laatste wedstrijd van de Penn Korps Competitie 2011 gehouden. Voorafgaand
aan deze laatste wedstrijd waren er nog vijf teams die kans hadden op de
titel: de teams van Penn, SPRO, Grauvell, de Zeenaald en het jonge team van
HSV de Zeebaars. Vooral dat laatste team verbaasde menigeen. Wie zijn deze
jongens? Hoe kwamen ze uiteindelijk toch als verrassende winnaars uit de
bus? Zeehengelsport nam een kijkje achter de schermen.

wedstrijden met zo’n dertig actieve

Ervaring

van het wedstrijdvissen.

dakje, maar in

vissers op de dijken aan de Ooster-

Ondanks de jonge leeftijd dragen

Qua teamprestaties deed het team

2011 was het een

het in 2011 heel goed. Zo eindigden

ander verhaal…

schelde. De Zeebaars is opgericht

deze jongens ze al veel ervaring met

hoogstwaarschijnlijk met weinig vis.

in 1956 en officieel afkomstig uit

zich mee, die ze zowel nationaal als

’s Avonds werd er door de mannen

Scherpenisse, een klein dorpje dat

internationaal hebben opgedaan.

een vaste tactiek afgesproken om de

behoort tot de gemeente Tholen op

Zo heeft Martijn Westdorp driemaal

wedstrijd in te gaan. Die bespreking

het gelijknamige voormalige eiland.

deelgenomen aan een WK-Kust voor

vindt altijd plaats in een vakantie-

De vissers zelf komen uit Sint-

de Jeugd, Arjan Heijboer en Corné

huisje dat gehuurd wordt bij de

Annaland en Sint-Maartensdijk. Het

Westerlaken beiden tweemaal en

voorbereiding van een wedstrijd van

eerste korps van HSV De Zeebaars

Jeromy van Houdt éénmaal, waarbij

de Penn Korps Competitie. Naast

bestaat uit Michel Mosselman, Den-

de jongens zilveren en bronzen

e dag voor die allesbepalende

ervoor gekozen om met drie perso-

het bespreken van de tactiek werd er

nis van Vossen, Martijn Westdorp,

medailles hebben behaald met hun

afsluitende wedstrijd stond het

nen vooraan en drie personen ach-

veel gespeculeerd over het moge-

Arjan Heijboer, Corné Westerlaken

team. En het kan maar zo zijn dat

strand van ’s-Gravenzande al vroeg

teraan het parcours te gaan trainen.

lijke verloop van de wedstrijd. Eén

en Jeromy van Houdt. Dit team is

Corné Westerlaken en Jeromy van

vol met teams die aan het trainen

Tijdens de training werd het al snel

ding was wel duidelijk: De Zeebaars

twee jaar geleden ontstaan. Voor-

Houdt zich op de laatste korpsen

waren voor de wedstrijddag. Onder

duidelijk dat er niet echt veel verschil

had het na drie wedstrijden nog

heen viste dit team nog in verschil-

wedstrijddag van 19 november 2011

hen ook het eerste korps van HSV

zat in die verschillende plaatsen,

geheel in eigen hand…

lende samenstellingen, maar een

wederom geplaatst hebben voor het

de Zeebaars uit Scherpenisse in

maar dat het wel een hele moeilijke

Hoe deze spannende eindwedstrijd

aantal oudere vissers uit de club

WK-Jeugd 2012 in Montenegro.

een volledige bezetting. Zij hadden

en technische visserij zou worden,

uiteindelijk verliep, kunt u elders in

heeft plaatsgemaakt voor deze jonge

De jonge gasten dragen tevens vijf

D
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170 leden. Wekelijks vissen ze hun
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team in de spotlights
ze in de top bij de grote wedstrijden
van de Edelkarper, Westkapelle en

Naam: Michel Mosselman

de Zeenaald. Alleen de voorselectie

Geboortedatum: 18-01-1979

Zuid was een tegenvaller. Zeker

Vriendin: acht jaar samenwonend

vergeleken met 2010, want in dat

Werk/studie: bedrijfsleider kunststof kozijnen

jaar wisten ze de voorselectie Zuid

Vist sinds: ik vis sinds vier jaar wedstrijden, voor-

zelfs te winnen. Maar de 2011 editie

heen wel veel gevist vanaf de boot

van de voorselectie Zuid eindigde

Specialisme: het steken en verzorgen van het aas.

in een domper en het team wist zich

Snel om kunnen schakelen naar een andere vis-

derhalve dit jaar niet te plaatsen

serij. Op tempo vissen ligt mij ook goed

voor het NK en ook niet voor het

Favoriete vissoort: zeebaars

WK. Het team vond het jammer dat

Droomvakantie: ik hoop ooit nog eens met het

het door één wedstrijd minder goed

korps naar een WK te gaan, maakt niet uit waar.

te vissen gelijk al geen kans meer

Ook eerder in Noorwegen en IJsland gevist

maakte voor het NK en daarmee ook

Verwachting voor 2012: veel gezelligheid binnen

het WK. De Penn Korps Competitie

het korps en we zullen er weer alles aan doen om

was daarom voor dit ongespon-

voor de prijzen mee te mogen strijden

sorde verenigingsteam een uitste-

Favoriet aas: steekzagers

kende gelegenheid om zich te meten
met de overige, veelal gesponsorde
zeevisteams. In stilte hoopt het
team daarom ook dat de Penn Korps
Competitie voortaan beschouwd zal
worden als selectiemethode voor
teams die naar het WK mogen. De
teamleden vinden het allen fantastisch dat een aantal vissers zelf het

Naam: Dennis van Vossen
Woonplaats: Sint Annaland
Geboortedatum: 20-10-1983
Werk/studie: biologische bestrijding in de tuinbouw
Vist sinds: 1998
Corné Westerlaken rijgt zijn pieren op de naald in zomerse omstandigheden.

Specialisme: allround…
Favoriete vissoort: zeebaars

Decor van de laatste wedstrijd uit de Penn Korpsen Competitie 2011 aan het strand

Droombestemming: Florida Keys

van ’s-Gravenzande.

Verwachting voor 2012: nog meer onderling plezier en
hopen op meer goede resultaten
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team in de spotlights
initiatief hebben genomen om zo’n

Knoopavond

Naam: Martijn Westdorp

mooie en goed geregelde competitie

De jongens van De Zeebaars vissen

Naam: Corné Westerlaken

Woonplaats: Sint Annaland

op te zetten!

hun eigen clubwedstrijden op de

Woonplaats: Sint Maartendijk

dijken van de Oosterschelde, maar

Geboortedatum: 13-12-1992

Geboortedatum: 13-11-1986
Vriendin: ja, maar ze vist (nog!) niet…

Kracht van het team

doen ook mee aan wedstrijden in de

Werk/studie: ik studeer infratechniek aan ROC Zeeland

Werk/studie: medewerker jeugdzaken bij Sportvisserij

De sfeer is, als we de leden ervan

kanalen en havens van de Europoort

Vist sinds: mijn achtste jaar

Zuidwest Nederland

mogen geloven, eigenlijk de kracht

en op de Zeeuwse stranden.

Specialisme: ik vind het leuk om op korte afstand kleine vis te

Vist sinds: wedstrijden sinds 1996

van het team. Om op de Penn Korps

Mosselman:

Specialisme: ik vis het liefst op schar en wijting en in de

Competitie goed voor de dag te kun-

“Als team houden we ook regelma-

zomer op bot Daarnaast probeer ik me te specialiseren in

nen komen en teamgeest uit te stra-

tig een ‘knoopavond’ bij mij thuis.

tong en zeebaars

het vangen van geep

len, trakteerden de leden zich op een

Op deze avond bespreken we onze

Droombestemming: Zuid-Afrika

Favoriete vissoort: in de winter op schar en wijting. In de

nieuwe polo en jas. De teamgeest

tactieken en delen verschillende

Verwachting voor 2012: ik hoop door de voorselectie te komen

zomer: bot en zeebaars

was dus aardig in orde. Teamcaptain

soorten materialen om zo goed

met het team

Droom visbestemming: géén. Gewoon lekker vissen aan de

Michel Mosselman verwoordt het

mogelijk voorbereid op de wedstrijd

Zeeuwse kust of met ons korps richting een Wereldkampi-

als volgt:

te verschijnen.”

oenschap

“Vaak hebben we een hoop lol als

Verwachting voor 2012: ik hoop in 2012 weer mee te doen

we bij elkaar zijn, maar als het erom

De aasverzorging van het team

in de top bij de Penn korpscompetitie. Daarnaast hoop ik

gaat zijn we als team bloedserieus.

is een sterk punt. Alle zes wonen

Korps Competitie 2011 dan wel

korpsen te mogen deelnemen. Dit is

ook dat we de voorselectie zuid door kunnen komen en een

Zo gaan we voorafgaand aan een

dicht aan de Oosterschelde waar

behaald is, maar dat dit niet wil

dan ook iets wat ons motiveert om

goed resultaat behalen bij het NK

belangrijke viswedstrijd ’s avonds

ze wekelijks hun eigen aas spitten.

zeggen dat het team op de lauweren

er er voluit voor te gaan!”

altijd ‘jist om een neut’ zoals we dat

Soms zijn ze wel drie tot vijf keer per

kan gaan rusten. “Wij beseffen heel

zelf noemen. Gezellig een biertje

week met een riek op het Zeeuwse

goed dat in het verleden behaalde

drinken in het afgehuurde huisje of

slik te vinden. Er wordt ontzettend

resultaten geen garantie zijn voor

in het dichtstbijzijnde café. Als vis-

veel tijd besteed aan het uitzoeken

de toekomst. We hopen als vrien-

sers weten we heel goed van elkaar

en voorbereiden van het aas. Het

denteam nog veel samen te mogen

Teamcaptain

wat we kunnen. We zijn allemaal

komt natuurlijk regelmatig voor dat

vissen en plezier aan de waterkant

Michel

redelijk allround, en dat is een van

teamleden verhinderd zijn om aas te

te beleven. Zonder plezier, en iets

Mosselman:“Door

de redenen dat we de Penn Korps

steken, maar dit wordt dan door de

voor elkaar over te hebben, wordt

dit te analyseren

Competitie 2011 gewonnen hebben,

overige teamleden verzorgd.

het voor ons lastig om alle materi-

hopen we toch

omdat alle vier de wedstrijden op

Teamcaptain Mosselman:

aal en aas perfect te krijgen en opti-

altijd weer onze

verschillende parcoursen werden

“Voor een belangrijke wedstrijd

maal te presteren. Stiekem dromen

kennis verder uit

gehouden.”

neemt de voorbereiding al snel drie

wij ervan om ooit aan een WK voor

te breiden.”

vangen
Martijn Westdorp

Dennis van Vossen

Arjan Heijboer

Favoriete vissoort: in de winter wijting en schar, in de zomer

dagen in beslag. Dat wij als team
heel wat over hebben voor de zoute

voorselectie Zuid. Wij proberen hier

wedstrijdvisserij blijkt wel uit het feit

dan toch weer dingen uit te leren,

Naam: Arjan Heijboer

Naam: Jeromy van Houdt

dat de meeste snipperdagen opge-

zoals wáár het fout ging. En vragen

Woonplaats: Sint-Annaland

Woonplaats: Sint-Maartensdijk

nomen worden in de weken vooraf-

te stellen als: waarom vangt iemand

Geboortedatum: 18-11-1986

Geboortedatum: 16 april 1991

gaand aan belangrijke wedstrijden.

anders net wel dat broodnodige

Vriendin: Daphne

Werk/studie: ik volg de studie HBO Civiele Techniek (grond-

Deze dagen benutten we dan om

visje? Door dit te analyseren hopen

Werk/studie: in de accountancy

weg- en waterbouw) aan de Hogeschool Zeeland. Ik zit in het

gezamenlijk de juiste soorten aas te

we toch altijd weer onze kennis ver-

Vist sinds: sinds ik zelfstandig op mijn benen kon staan, mocht

vierde jaar en hoop dit jaar af te studeren

gaan steken. We moeten natuurlijk

der uit te breiden.” Maar niemand

ik al met mijn vader en oom mee de Oosterschelde op met onze

Vist sinds: ik vis fanatiek sinds 2001, toen ik 10 jaar was. Toen ik

bij elke wedstrijd op alles voorbereid

vaart wel zonder een beetje geluk.

boot, waar we vroeger (10 tot 15 jaar geleden) echt supervang-

6 jaar oud was, gooide ik voor het eerst een hengeltje uit, maar

zijn. We zorgen er dan ook voor dat

Ook de wedstrijdvissers van De

sten op alle voorkomende vissoorten hadden. Wedstrijdvissen

pakte het pas op toen ik 10 jaar werd

wij altijd alle toegestane aassoorten

Zeebaars niet.

doe ik vanaf mijn 18e levensjaar.

Specialisme: niets in het bijzonder. Op het strand vissen gaat

in perfecte conditie bij ons hebben.

“Wij weten ook dat het belangrijk

Specialisme: ik vis het liefst op tempo, waarbij met name de

me wel beter af dan in de havens; met ver werpen kan ik altijd

Zo zijn zandzagertjes -ook wel witjes

is dat je als team het geluk aan je

wintervisserij op schar en wijting mij erg ligt

wel goed mee. Ook op kleine vis onder de kant lukt het wel

genoemd- een specialiteit van het

zijde hebt. Maar met een opzet zoals

Favoriete vissoort: de mooiste vis vind ik de tong. Vooral de

Favoriete vissoort: schar en wijting vanaf het strand; technisch

team. In dat aas hebben we erg veel

bij de Penn Korps Competitie 2011

grote ‘lappen’ die we af en toe nog vangen vanaf het strand en

vissen op zeebaars en bot is ook een favoriet

vertrouwen.”

waarbij je vier wedstrijden top moet

de boot. Op een goede tweede plaats komt de gul.

presteren, wordt de geluksfactor

Droombestemming: Hurghada (Egypte). Daar zag ik een verslag

Droombestemming: Zuid-Afrika! En dan vanaf de kant grote

6

roggen en haaien vangen

Analyseren

niet zo bepalend als bij het vissen

over van Bram Bokkers op Total Fishing. Schitterend

Verwachting voor 2012: aan veel wedstrijden meedoen en

Mosselman legt uit dat het leer-

van slechts één allesbepalende

Verwachting voor 2012: ik hoop weer net zoveel met plezier

mezelf daardoor verbeteren en veel bij te leren. Verder hoop ik

proces belangrijk is. “Wij weten

wedstrijd”, aldus de teamcaptain.

samen mogen vissen als in dit jaar. En we gaan onze uiterste

dat we veel vis mogen vangen

als team dat het soms ook erg kan

Hij besluit met een blik in de

best doen om weer voor de prijzen te strijden

tegenzitten. Zoals op de laatste

toekomst dat de winst in de Penn
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