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Bruno Peeters 

9-7-2013 

Voorwoord WK Longcasting 

 

Beste lezer, 

 

Welkom op de 16de editie van het Wereldkampioenschap Longcasting. Deze week verzamelen 

deelnemers uit maar liefst 11 verschillende landen hier in Zwijndrecht om een ‘gooi’ te doen naar de 

wereldtitel. 

Maar weinig mensen weten dat ons land een sportieve grootmacht is in het surfhengelen. Door haar 

steun te verlenen aan dit evenement wil de provincie Antwerpen deze sport bekender maken bij het 

grote publiek. Onze provincie is een sportieve provincie, waar we ook de kleinere sporten alle kansen 

willen geven. 

De provincie Antwerpen ondersteunt internationale sportevenementen, omdat wij geloven dat zien 

sporten, doet sporten. Topsport inspireert en zet mensen aan om zelf aan sport te doen. Door ook 

tornooien van minder bekende sporten te organiseren, moedigen we sportievelingen aan om een 

sport op maat te zoeken bij een van de duizenden sportclubs in onze provincie. Sport creëert ook een 

groepsgevoel, sport verbindt en versterkt het sociale weefsel. 

Met onze uitstekende voorzieningen en organisatie wil de provincie Antwerpen zichzelf ook 

voorstellen aan atleten en supporters uit binnen- en buitenland als een gastvrije provincie waar 

naast sport ook cultuur, toerisme en natuur centraal staan. 

In naam van de provincie Antwerpen wens ik iedereen een mooi tornooi toe. Ik zou graag de 

Belgische SportsCasting Federatie feliciteren met de organisatie. Alle deelnemers wens ik alvast  veel 

succes toe en het publiek een spannende strijd. 

Bruno Peeters, 

Gedeputeerde voor sport 

 



 



Belgian SportsCasting Federation vzw – www.bscf.be 
 

 

 

Beste vrienden, 

 

Het is een grote eer voor de Belgische SportsCasting Federatie vzw en mezelf u 

welkom te heten op de 16
de

 Wereldkampioenschappen Longcasting te 

Antwerpen. Dit jaar zal voor het de 1
ste

 keer een vrouwencompetitie deel 

uitmaken van het WK. 

 

Het is inmiddels 11 jaar geleden dat de beste uit onze sport het WK betwisten in 

België. Er is gekozen voor een logische competitielocatie. Het is inmiddels al 25 

jaar de thuisbasis voor één van onze 2 aangesloten clubs, nl de Belgische 

Surfcasting Club vzw. Deze Antwerpse vereniging die open staat voor leden uit 

alle uithoeken viert dan zijn 25 jaar bestaan. Hetzelfde terrein werd gebruikt 

voor 2 zeer befaamde evenementen binnen onze sport : de ‘Big Danny Open’ en 

het ‘Gust Wattelé event’. Het levert de nodige ruimte gecombineerd met de 

noodzakelijke veiligheid. 

 

Het hotel Holiday Inn Express Antwerpen is aangewezen als evenementhotel. 

Dit hotel is makkelijk bereikbaar van buiten Antwerpen en is ideaal om het 

competitieterrein te bereiken, maar is ook ideaal om de Stad Antwerpen te 

ontdekken. 

 

Antwerpen heeft veel te bieden. Bezoek de unieke en beroemde historische 

gebouwen en musea., make een wandeling langs de kaaien of ga winkelen in de 

verschillende shoppingcentra. Probeer (maar niet alle 300+) Belgisch bieren 

wanneer je relax op een terras geniet. 

 

Ik zou graag alle helpers die zowel voor als tijdens het evenement helpen willen 

bedanken voor hun inzet. Ook wil ik de Provincie Antwerpen en het Vlaams 

Gewest bedanken voor hun steun en de Stad Antwerpen voor hun logistieke 

steun. Zonder deze steun zouden we nooit zulks groots evenement naar België 

kunnen halen. 

 

We zien mekaar zeker tijdens de competitie, 

 

Opdebeeck Erik - voorzitter 



 



Belgische SportsCasting Federatie vzw 
en 

Belgian Confederation of Sea Anglers 
In samenwerking met : 

Belgische Surfcasting Club vzw en Surfcast Flanders vzw 

      Deelnemers 
Wereldkampioenschappen 

Longcasting België 2013 
_________________________________________________________________ 

 

Argentina 1 Luis Mario Solimeno 
  Mario Montania 
  Luciano Kirsch 
  Mariano Lauriente 
  Marcos Manterola 
Argentina 2 Ignacia Anaya 
  Marcelo Wagner 
  Herman  Lornant 
  Diego Tormes 
  Eduardo Krause 
Brazil  Rodrigo Sarmento do Amaral 
England 1 Andy Copping 
  Alan Varley 
  Stephen Boyt 
  Jason Lee 
  Garry Dickerson 
England 2 Lee Adams 
  Duane Lockwood 
  John Hooley 
  Jamie Blakeman 
  Alan Bowden 
  Mike Dagnall (individual) 
  Dennis Retter (individual) 
France  Roehrig Fabrice 
  Moulin Stephane 
  Debrie Jean-Pierre 
  Folcke Olivier 
  Defernez Raphael 

 Montbailly Alysson (female) 
 Saison Amelie (female) 

Italy 1  Alessio Massa 
  Vito Parinelli 
  Nicolla Bonelli 
  Francesco Di Gaetano 
  Daniele Pigliapoco 
 

Italy 2  Silvio Chiazzi 
  Roberto Perugini 
  Francesco Del Nero 
  Danielle Fanelli 
  Monti Matteo 
Japan  Katsumi Konishi 
  Masakatsu Yoshida 
  Masato Iyama 
  Tetsuya Masaoka 
  Takayuki Kanda 
  Hisashi Sakigushi (Individual) 
  Tetsuya Imori (Individual) 

Miuyki Masaoka (female) 
Netherlands Beunder Ruud 
  Vandeberg Jack 
  Van Leeuwen Nico 
  Johnstone Graham 
Paraguay José Ireneo Chamorro Gimenez 
           Carlos Francisco Cuevas Villanueva 
           Francisco Enmanuel Cardozo Rolón 
  Manuel Viré Gómez 
  Félix Patricio Cardozo Delmás 
Spain  Fernando Fernandez Imaz 
  Ezequiel Tortajada Peris 
  Miguel Alba Bueno 
  Koldobika Martinez 
  Juan Manuel Solis 
South Africa Beukes Johann 
Belgium 1 Moeskops Danny 
  Laroy Didier 
  Opdebeeck Erik 
  Gorissen Geoffrey 
  Savat franky 
Belgium 2 De Mulder Ronny 
  De Beuckelaer Guy 
  De Cock Walter 

                     Goddaert Ludwig 



 



 

 

 

Officieel Programma 
16th

 FIPS-M Wereldkampioenschappen 

Longcasting 
Van 13 tot 19 augustus 2013 

   

Het kampioenschap loopt over 4 competitiedagen: 

 

-          Dinsdag  13/8 : 19-22h aankomst atleten / begeleiders  in hotel Holiday Inn Express - Antwerpen 
 

-          Woensdag  14/8 : 
9-15h officiële training 

          11-14h kapiteinsmeeting op het competitieterrein in de meeting ruimte 
  17h45 aankomst aan stadhuis Antwerpen 

18h-20h openingsceremonie en receptie in stadhuis Antwerpen 
20h-21h30 opening galadiner op het competitieterrein 
 

-          Donderdag 15/8 : 
9h-18h  competitie mannen : 175gr 
19h-21h diner op het competitieterrein 
 

-          Vrijdag 16/8 :  
9h-18h  competitie mannen : 150gr 
19h-21h diner op het competitieterrein 

 

-          Zaterdag 17/8 :  
9h-18h  competitie mannen + vrouwen : 125gr 
19h-21h diner op het competitieterrein 
 

-          Zondag 18/8 :  
9h-18h  competitie mannen + vrouwen : 100gr 
19h-21h diner op het competitieterrein 
 

-          Maandag 19/8 : 
10h-12h prijsuitreiking / sluitingsceremonie 

12h-15h sluitingsdiner 

15h-17h vertrek atleten 
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Historiek casting België tot 2013 
 

 

Ver-werpen is iets wat hengelaars, vooral die aan zee, altijd geboeid heeft. Logisch eigenlijk, anders was er nooit 

zoiets als een “werp”hengel uitgevonden.  Een werphengel maakt je visgebied groter. Uiteindelijk verhoogt 

hierdoor de vangstkans, hopelijk zowel in grootte als in aantal.  De motivatie lijkt dus simpel; wie goed kan 

werpen vangt meer vis.  Een logica die zelfs voor een leek te vatten is, zoniet kan een nachtje vissen op een 

winderig strand wel helpen om dit duidelijk te maken. 
 

Het werpverhaal zou hier dus kunnen stoppen. Toch doet iets vermoeden dat er meer aan de hand is. Verspreid 

over de aardbol doen groepjes mensen verwoede pogingen om met hengels zo ver mogelijk uit te werpen … op 

het droge.  Onnodig te zeggen dat een toevallig toeschouwer hierdoor behoorlijk in de war raakt. Deze bizarre 

hengelaars gebruiken zelfs geen aas en blijken dus niets te willen vangen. Ze hollen na het uitwerpen gewoon 

achter hun werplood aan, wat blijkbaar genoegen schept want het ritueel herhaalt zich meermaals.  Het wordt 

allemaal nog doller als blijkt dat die “droogvissers” nationaal en internationaal georganiseerd zijn en zelfs 

wedstrijden organiseren.  

Jawel mijn beste,  dit verschijnsel luistert naar de naam “surfcasting” .  Zelfs in ons kleine Belgenland bestaat het 

al ruim 20 jaar.  Het verhaal moet dus nog beginnen …. 
 

De jaren ’60 en ’70 kunnen beschouwd worden als de préhistorie van het Belgische casting.   

De vangsten vanop het strand waren toen nog meer dan behoorlijk en bijgevolg was lang niet iedereen overtuigd 

van het nut van een goede werptechniek.  Toch was in de buurt van Antwerpen een groepje casters actief dat de 

geworpen afstanden effectief opmat en allerlei werpmateriaal uittestte. Uit deze periode stammen ondermeer de 

ééndelige strandhengels van Sportex en de eerste conisch gevormde molenspoelen van Bobinyl.  Echt praktisch 

waren die dingen niet, maar er werden respectabele afstanden mee gehaald. In 100 zeevistips van Iwan Garay 

stond hierover te lezen :“ We hebben bekende ver-werpers als Robert Sebrechts hiermee afstanden van 170 

meter zien werpen; echt gemeten meters !”  Het nut van casting op het droge werd daarmee al vroeg in de verf 

gezet, ook al was de werptechniek nog beperkt tot de zogenaamde overhead-worp. 
 

Eind jaren ’70 begon het eerste castingnieuws over te waaien uit Engeland. Namen als Lesley Moncreiff, Nigel 

Forrest, John Holden en Paul Kerry verlegden de grenzen van het afstandwerpen.  Dit was mogelijk met 

werptechnieken zoals de lay-back (off the ground), de back-cast en de pendelworp.  Voor deze laatste techniek 

werden relatief korte (3,3 – 3,6m) “fast taper” hengels gebruikt, samen met kleine werpreels. Het contrast met de 

bij ons gangbare materialen en technieken was nauwelijks te bevatten. De interesse werd bij ons echter langzaam 

groter, vooral door de uitzonderlijke gulvangsten van de Britse “long-range”strandvissers.  
 

Het zou echter tot het begin van de jaren ’80 duren voor het castingvirus naar België oversloeg.  Ook nu waren 

de schuldigen hiervoor in het Antwerpse te vinden.  Gust Wattelé, toenmalig uitbater van de hengelsportzaak 

Leeuwlantsport - Deurne, trok de plas over op zoek naar hengels geschikt voor het echte afstandwerpen.  Hij 

kwam daar na allerlei omzwervingen bij een zekere Terry Carroll terecht, die net begon met de bouw van 

castinghengels onder de intussen legendarisch geworden naam “Zziplex”.   

Niet lang daarna verhuizen de eerste blanks naar België, waar onder promotie van rasechte Antwerpenaar Gaston 

Verhaegen de eerste pendulum-hengels worden afgebouwd en uitgetest. Casters van het eerst uur zoals Dirk 

Aerts en Erik Knuyt doen met deze hengels de eerste aanval op de magische 200m-grens. Tussen 1984 en 1989 

worden de eerste echte castingwedstrijden georganiseerd onder de naam “Grote Prijs Leeuwlantsport”.  Engelse 

topcasters zoals Neil Mackellow en Les Baldry geven er demonstraties met worpen van minimaal 200 meter. Dit 

lokt horden kijklustigen en deelnemers naar deze wedstrijden, ondanks het vaak barre winterweer.  Kort daarna 

wordt de Belgische 200m-grens officieel overschreden, eerst in 

1986 door Dirk Aerts en vervolgens door Rudi Yseboodt 1987.   

Hiernaast in actie in 1990 op een UKSF wedstrijd.     
 

Ver-werpen groeit intussen uit tot een ware hype onder 

strandvissers. Het team rond Leeuwlantsport trekt als zigeuners 

rond om op braakliggende terreinen rond Antwerpen te oefenen. 

Tijdens weekends worden druk bijgewoonde instructies en 

demonstraties gegeven. Iedereen wil het wel eens proberen met 

een Zziplex-hengel en werpreel, wat overigens maar een 

handvol casters goed blijkt te lukken.  Datzelfde groepje trekt 

ook de plas over om voor het eerst deel te nemen aan Engelse 

castingwedstrijden, een ongelooflijke ervaring voor wie het 

destijds mee mocht maken.  
 



Intussen groeit de nood aan een betere organisatie en wordt op 22 mei 1986 de Belgian Long Distance Casting 

Club opgericht.  Weliswaar met 10 leden en zonder eigen terrein, maar het enthousiasme was er des te meer.  

Opnieuw onder impuls van Gaston Verhaegen wordt dat jaar zelfs een uitstap gewaagd de naar het “inland-

casting” of verwerpen met lichte gewichten.  Op het Belgisch Kampioenschap, georganiseerd door de Casting 

Club of Flanders, wagen enkelen zich met een pendelworp aan het afstandwerpen met – jawel – 18g.  Het 

leverde veel bekijks en niet onaardige afstanden op, maar een succesvolle combinatie met het “zware werk” was 

het niet.  

In 1987 krijgen Leeuwlantsport en Zziplex gezelschap – of moeten we zeggen concurrentie -  van een nieuwe 

reeks castinghengels uitgebracht onder de naam “Antwerp” door hengelsport De Snoek – Vlaamse Kaai.  Deze 

zaak organiseert ook meteen een eigen Grote Prijs, wat de basis wordt voor een gezonde portie rivaliteit tussen 

twee groepen casters. Eveneens in 1987 kan de Antwerp (voormalig Belgian) Long Distance Casting Club over 

een eigen castingterrein beschikken op gronden van de petrochemisch bedrijf Exxon. Na een lang nomadenleven 

hebben de Antwerpse casters eindelijk een eigen stek, waarna op 27 mei 1988 de Belgische Casting Club (BCC) 

wordt opgericht.  Hiermee is de fundering gelegd voor de hedendaagse organisatie van het surfcasting in België. 
 

Het BCC bestuur, blakend van ambitie, laat er geen gras over groeien. Het eerste Belgisch Kampioenschap, 

inclusief een vrouwen- en jeugdklassement, is weldra een feit.  Ook in het buitenland laten de BCC-casters zich 

opmerken met een derde plaats op de Zziplex Team Challenge.  Rudi Yseboodt zet het clubrecord op 223,36m, 

kort daarna gevold door een nieuwe Belgisch record van 230,80m gevestigd tijden een wedstrijd van de Dutch 

Surfcasting Federation (DSF).  De jaren 1988 en ‘89 waren in alle opzichten hoogvliegers voor het Belgische 

casting.  
 

In 1990 en 1991 is het eigen castingterrein in België niet meer beschikbaar en wordt er voor wedstrijden 

uitgeweken naar Nederland. De Belgische Surfcasting Club (BSC) reorganiseert zich en de activiteiten worden 

teruggebracht tot de essentie; het organiseren van het Belgische Kampioenschap surfcasting en de deelname aan 

buitenlandse wedstrijden van ondermeer de UKSF en DSF. 

De groeiende buitenlandse contacten leiden in 1992 tot de eerste internationale afspraken over reglementen en 

samenwerking tussen Engeland, België, Nederland en Italië : de “European Surfcasting Association (ESA)”. In 

1994 wordt volgens de ESA afspraken het eerste Europese Kampioenschap georganiseerd door de DSF te 

Amsterdam. De grote revelatie op dit EK is echter Zuid-Afrika, dat na jaren van economisch en sportief 

isolement, deelneemt met een voltallig “Springbok – team”.  De Zuid-Afrikaanse casters blinken uit in discipline 

en techniek. Met naar onze normen onhandelbaar lange en zware hengels zetten ze knappe prestaties neer. Het 

was van meet af aan duidelijk; met onze materialen zouden het geduchte sportieve tegenstanders worden … 
 

In 1995 verschijnt plots “Big” Danny Moeskops op het toneel; eerst nog wat onzeker, maar als snel wordt 

duidelijk wat een talent de BSC hiermee in huis haalt. Onder de goede zorgen van “coach” Erik Knuyt wordt de 

aanval ingezet op alle bestaande castingrecords.  Nog hetzelfde jaar breekt Danny met 232,75m het Belgisch 

record van Rudi Yseboodt uit 1988.  In 1996 haalt hij met het Belgische team de 3de plaats op het eerste ESA 

Wereldkampioenschap te Ipswich.  

Vanaf dan gaat Big Danny voluit voor de wereldtop en verwerft het Belgische Surfcasting “eeuwige” 

internationale faam.  Hierdoor krijgt ook het CIPS interesse in surfcasting en wordt in 1997 het eerste CIPS WK 

georganiseerd in Duitsland te Kiel. Zoals verwacht pakt Danny hier de individuele gouden medaille, evenals bij 

daaropvolgende WK’s  en internationals in Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.  Enkel in 2002 laat hij zich 

“verassen” met een 2de plaats op het WK te Vicarello, Italië. Ook alle bestaande records moeten er op 

spectaculaire wijze aan geloven. Zo breekt Danny in 1998 met 260,89m het legendarische record 150g van Neil 

Mackellow, evenals het record 175g van Dave Simpson met 272,39m. beide met 0.35mm. 

Om internationaal mee te kunnen voert de BSC in 1998 naast 150g het werpen met 125 en 175g in. Dit blijkt een 

goede keuze want in 2002 organiseert de club het eerste WK surfcasting in België te Oostende. Tot op vandaag 

nog steeds het grootste WK met de meeste deelnemers (57). Dit is een mijlpaal voor de BSC en trekt nieuw 

castingtalent aan voor het Belgische team.  

Vanaf 2003 volgt de BSC meer de internationale reglementeringen die helaas nog een paar maal veranderen. In 

2003 gaan we naar het WK met twee nieuwe talenten. John De Vreeze en Kris Van Cauwenberghe. Een 

hoogtepunt voor de BSC volgt : Danny 1, John 4 individueel en de eerste maal een 1ste dagplaats, met 150gr alle 

andere teams verslagen. We werden uiteindelijk 4de en hadden hoop voor de volgende jaren. Sinds 2003 is er bij 

de vereniging ook een ‘echte’ viswedstrijd die onder leiding van Frankie Dobbelaere een jaarlijks hoogtepunt 

vormt. 

In 2004 met bijna hetzelfde team richting Zuid-Frankrijk. Nieuwe Wereldrecords voor Danny en een 255m voor 

John. Maar de echte verassing moest nog komen. Een ijzersterk Frankrijk was nodig om ons van de 1ste plaats 

weg te houden. Een Zilveren medaille in team en Goud individueel, het hoogtepunt voor het Belgische casting. 

De Belgische SportsCasting Federatie wordt opgericht met als doel alle casting disciplines te verenigen enerzijds 

en anderzijds ook het ontstaan van andere verenigingen te promoten. 



In 2005 en 2006 sturen we helaas geen team. De financiële kost die de deelnemers trouwens volledig zelf moeten 

dragen is de spelbreker. Danny blijft de te kloppen werper en stapelt inmiddels de medailles op.  

In 2007 is er opnieuw een team voor WK deelname. We worden 4de, maar presteren nog maar eens boven 

verwachting door een aantal sterke teams te kloppen. 

In 2008 organiseren we de ‘Big Danny Open’ waar het deelnemersveld uniek is met deelname van 14 landen en 

meer dan 91 werpers uit 4 continenten. Het WK wordt weer gedomineerd door Danny. 

In 2009 is het WK in Portugal, zelfs in die uitzonderlijke omstandigheden is Danny niet klein te krijgen. Een 

team kan om financiële redenen niet afgevaardigd worden. 

In 2010 in Saint Cyprien / Zuid Frankrijk hebben we weer een team om deel te nemen. We worden weer knap 4de 

voor heel wat sterke teams zoals bvb het sterke 1ste Italiaans team. Danny verliest sinds lang nipt een dagwinst op 

150gr maar blijft nummer 1 over alle gewichten. 

In 2011 in Pisa Italië hebben we weer een team met grote ambities. Echter ook in andere landen kent het casten 

een boost. We worden knap 5de na een Argentinië dat een visitekaartje afgeeft richting top. Maar ook Italië met 

een opmerkelijk jong talent ,Alessio Massa, doet een sprong voorwaarts. Danny moet weer 1 gewichtsklasse 

laten aan een ander.,Steve Lewis van Engeland . Maar over-all blijft Danny ongenaakbaar.  

Maar ook in dit jaar wordt er na 24 jaar terug een 2de castingclub gevormd. Surfcast 

Flanders wordt opgericht.. 

In 2012 houdt de BSC een opmerkelijk evenement : De Gust Wattalé Memorial. Het 

wordt een schitterend evenement tussen casting-vrienden van overal ter wereld. Het 

WK gaat door in Griekenland. We hebben geen team en voor het eerst sinds lang 

wordt het casting gedomineerd door iemand anders dan Danny. Alessio Massa is de 

overall winnaar en Danny moet genoegen nemen met 1 gouden medaille. Maar het 

casting wordt internationaler. George Bonis van Griekenland wint de 175gr en 

Argentinië neemt verdient het brons bij de teams. Maar Italië is beduidend de sterkste 

natie. 

In 2013 is het WK dus weer te gast in België. Beide verenigingen gaan samen via de 

federatie BSCF voor een puike organisatie. Wij gaan alvast weer voor een nieuwe 

norm in het casting : 72 deelnemers uit 4 continenten en 11 landen zal een nieuwe 

maatstaf zijn voor toekomstige organisatoren van WK’s. Straf is dat in het 1ste 

Belgische team 3 werpers zitten die in 1995 reeds het Belgisch team vomden op de 

Zziplex Invitational. Zij behaalden het 1ste succes als team voor België.  

Herkent u ze op de foto : achteraan Danny Moeskops, met de zonnebril Franky Savat 

en vooraan Erik Opdebeeck.      

 

Wij hopen hiermee een nieuw tijdperk in te luiden voor onze sport en een start voor de volgende 25 jaar voor het 

Belgische casting. 

 

Rudi Yseboodt & Erik Opdebeeck 



 



 



 



 



� Ja, ik neem een jaarabonnement op Zeehengelsport, 6 nummers voor € 39,50 

en ik ontvang gratis twee entreebewijzen t.w.v. € 20,- voor de Hengelsport 
Outdoor Fair 2013.

� Ik kies voor 50% korting op een jaarabonnement i.p.v. de gratis entreebewijzen.

� Ik machtig Publishing House & Facilities B.V. om het bedrag af te schrijven van het 
volgende rekeningnummer:

 � � � � � � � � �
� Graag ontvang ik mijn factuur per e-mail

� Ik wil mijn abonnementsgeld voldoen per acceptgiro (Extra administratiekosten € 2,50)

Jaarabonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan; zij lopen automatisch door, met een 
opzegtermijn van drie maanden.

Knip de bon uit en stuur hem zonder postzegel op naar: 
Publishing House & Facilities B.V.
Antwoordnummer 285, 7000 VB  DOETINCHEM NEDERLAND
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BIJ EEN JAARABONNEMENT OP ZEEHENGELSPORT

voor de Hengelsport Outdoor Fair 2013
7 en 8 september 2013 – Recreatiepark Eiland van Maurik (bij Tiel-NL)

HET GROOTSTE HENGELSPORT OUTDOOR 
EVENEMENT VAN DE BENELUX

TWEE GRATIS ENTREEBEWIJZEN

OF KIES VOOR 50% KORTING
OP EEN JAARABONNEMENT

HS-OUTDOORFAIR.NL
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buitenland

Natuurlijk heb ik in mijn jaren-

lange sportvissersbestaan wel 

eens een blauwe haai gevangen. Zo 

visten we in de hoogtijdagen met 

onze Kale Mannen Vis Club eind jaren 

90 en begin 21e eeuw tijdens een 

weekje zeevissen in Ierland wel eens 

een dag op blauwe haai. Zo’n dag 

bestaat dan veelal uit veel wachten 

en soms een haai, ook al had je zeven 

hengels uitstaan. In die tijd had de 

haaivisserij voor de Ierse kust een 

dieptepunt bereikt. Door allerlei oor-

zaken -sommige bekend (de jacht op 

haaienvinnen) en andere onbekend 

(andere trekroutes)- zwom er in de 

zomermaanden domweg veel minder 

Aan de Ierse Atlantische kust is de blauwe haai aan een ware revival bezig. Dat is opvallend, want deze 

vissoort kende enkele decennia lang alleen maar teruglopende vangsten. Arthur van Tienen en Joop Folkers 

gingen in augustus afgelopen jaar een paar dagen naar Cobh, aan de Ierse zuidkust. Daar gingen ze vooral 

achter de zeebaars aan, maar hadden ze ook de blauwe haai als target.

blauwe haai in de Ierse wateren dan 

pakweg in de jaren ’70 en ’80. De ken-

tering kwam zo’n twee jaar geleden, 

toen er ineens melding werd gemaakt 

van grote aantallen blauwe haai en 

Joop en ik besloten tijdens onze 

vijfdaagse trip dit fenomeen eens wat 

dichterbij te gaan bekijken.

Wij waren op uitnodiging van Tight 

Lines visreizen gehuisvest in het 

super sportvishotel Bella Vista van 

Kevin Murphy te Cobh, een waar 

paradijs voor de zeesportvisser. Alles 

in dit complex ademt sportvisserij 

en het is tevens een supergezellige 

locatie na een dag op aan zee. Kevin 

verhuurt mooie snelle boten voor vier 

personen met 80 en 100 pk outboards 

voor de visserij in de kustwateren en 

in de monding van Cobh Harbour. Je 

bent dan dus je eigen schipper en dat 

is in deze grootste natuurlijke baai 

van Ierland beslist een aanradertje, 

want je kunt er eigenlijk altijd en 

onder elke weersomstandigheid wel 

vissen.

Mits het weer het toelaat en je de 

juiste weg bewandelt, kun je met 

de zeewaardige Warriors van Kevin 

echter ook de oceaan op en zo van 

rond de tweede helft van mei en tot 

diep in oktober blijft de blauwe haai 

hier rondscharrelen kan dan eigenlijk 

iedere dag worden gevangen.

Weer
Een mooie dag met helder weer, een 

zuidoosten-, zuiden- tot zuidwesten-

wind, tot maximaal windkracht 3 tot 

4 en een golfhoogte tot maximaal 

75 cm. Dat zijn de ideale weersom-

standigheden voor het vissen op 

blauwe haai. Vaar vroeg uit zodat je 

de tijd hebt om eerst verse makreel 

te vangen, het beste aas en lokmid-

del voor de ‘blauwen’. Soms heb 

je aardig wat tijd nodig om genoeg 

makreel te vangen, je gebruikt het 

immers als aas maar ook om te 

‘chummen’; het snijden van stukken 

makreel als bijvoer voor de ‘rubby 

dubby’. Deze rubby dubby bestaat 

uit een zak met overrijpe gemalen 

makreel, aangevuld met haring- of 

visolie en zemelen, maar daarover 

straks meer. Helemaal geen wind 

is eigenlijk niet best voor blauwe 

haai. Dit heeft er niet zozeer mee 

te maken dat de haai dan niet aast, 

maar meer met slechtere versprei-

ding van het onmisbare rubby 

dubby geurspoor dat tot honderden 

meters van de boot moet komen. 

De stekken? Vanuit Cobh en andere 

iedere Ierse havens aan de zuidkust, 

vaar je totdat je een diepte van 

270 voet hebt bereikt, zo’n 90 meter. 

Dat is volgens de locals de ideale 

diepte voor blauwe haai. Weet je het 

niet of twijfel je, vraag dan gerust de 

locals om raad.

Veiligheid en 

sportiViteit
Vissen op blauwe haai is een inspan-

nende en soms ook knap vermoei-

ende bezigheid. Na een paar uur een 

paar haaien aan je lijn te hebben 

gehad, slaat soms de vermoeidheid 

toe, iets om goed in de gaten te 

houden, omdat je ook met veiligheid 

rekening moet houden. 

Zorg ook dat je een stevige T-bar bij 

je hebt (zo’n roestvrijstaal onthaak-

instrument dat voor grote vissen als 

congers en haaien wordt gebruikt), 

een scherpe zijknip- of nijptang om 

de stalen lijn door te knippen en een 

zeer sterke onthaaktang. De helper 

houdt de haai in bedwang aan staart 

en middenstuk, en de onthaker richt 

zich alleen op het onthaken van de 

vis. Blijf alert op de bek met tanden; 

onverwachte bewegingen maakten in 

het verleden de meeste slachtoffers. 

Probeer het onthaken dus kalmpjes 

te doen en zorg dat er een emmer 

water klaar staat en wat doeken. 

Maak de haai direct na het onthaken 

schoon met zeewater (de blauwe 

kleur komt dan direct terug) en maak 

foto’s of videobeelden, en let ook 

daarbij goed op de bek van de haai.

Het Bella Viste 

Hotel in Cobh is 

een waar paradijs 

voor zeevissers.

EEn paar tips En richtlijnEn:

•		zorg	voor	een	deugdelijke	EHBO-trommel	aan	boord;

•		respecteer	de	blauwe	haai	en	behandel	de	vis	met	

eerbied;

•		til	de	vis	altijd	met	twee	man,	ook	al	is	deze	nog	zo	klein,	

uit	het	water,	aan	de	grote	buikvin	en	de	staartwortel;

•		houd	de	bek	met	tanden	steeds	in	de	gaten	en	probeer	

geen	held	te	zijn,	één	vergissing	en	je	halve	hand	ligt	eraf;

•		Wanneer	de	haai	te	groot	is,	til	hem	dan	niet	aan	boord,	

maar	schat	de	lengte	en	maak	foto’s	en	video-opnames	

en	onthaak	hem	buiten	de	boot.	Doe	je	dit	niet	dan	is	de	

ellende	aan	boord	niet	te	overzien.

Als de weersomstandigheden het toelaten, kun je met de kleine boot een stukje de 

oceaan op en de blauwe haai bevissen.

de blauwe haai 

is terug!

eens een blauwe haai gevangen. Zo 

visten we in de hoogtijdagen met 

onze Kale Mannen Vis Club eind jaren 

90 en begin 21e eeuw tijdens een 

weekje zeevissen in Ierland wel eens 

een dag op blauwe haai. Zo’n dag 

toen er ineens melding werd gemaakt 

van grote aantallen blauwe haai en 

Joop en ik besloten tijdens onze 

vijfdaagse trip dit fenomeen eens wat 

dichterbij te gaan bekijken.

bent dan dus je eigen schipper en dat 

is in deze grootste natuurlijke baai 

van Ierland beslist een aanradertje, 

want je kunt er eigenlijk altijd en 

onder elke weersomstandigheid wel 

•		zorg voor een deugdelijke EHBO-trommel aan boord;

•		respecteer de blauwe haai en behandel de vis met

eerbied;
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kantvissen

Zeebaars vanaf de kant
Nog even en hopelijk komen de eerste ‘verse’ zeebaarzen weer aanzwemmen 

vanuit het zuiden. Vanzelfsprekend zijn het de bootvissers die het eerst 

profiteren van deze aanzwem, maar ook de kantvissers zullen proberen hun 

slag te slaan. Joop Folkers geeft in deze bijdrage de nodige praktische tips.

Het klinkt misschien vreemd, 

maar als ik zo nu en dan de 

diverse zeebaarsartikelen die ik 

in de loop van vele jaren 

schreef weer eens onder 

ogen krijg, valt het me op 

dat de manier van vis-

sen eigenlijk nauwe-

lijks is veranderd. 

Natuurlijk, er zijn 

zeker de laatste jaren enkele 

nieuwe technieken 

bijgekomen, 

zoals het vis-
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Het klinkt misschien vreemd, 

maar als ik zo nu en dan de 

diverse zeebaarsartikelen die ik 

in de loop van vele jaren 

schreef weer eens onder 

ogen krijg, valt het me op 

dat de manier van vis-

sen eigenlijk nauwe-

lijks is veranderd. 

Natuurlijk, er zijn 

zeker de laatste jaren enkele 

nieuwe technieken 

bijgekomen, 

zoals het vis-

sen met oppervlaktepluggen zoals 

de Sammy en de Subwalk. En aan 

bestaande technieken werd voort-

durend wat geschaafd om ze verder 

te verbeteren. Zo is er in Hoek van 

Holland een fanatiek groepje vissers 

actief, dat zich met flink succes heeft 

gericht om vanaf de kant op grove 

zeebaarzen te vissen. Daarover zo 

meer. Maar de essentie van het 

gericht vissen op baars is groten-

deels nog hetzelfde. En al wordt 

er de laatste jaren voortdurend 

geklaagd over afnemende vangsten, 

de zeebaarsvisserij leeft als nooit 

tevoren en dat is logisch, want de 

baars is een fantastische sportvis die 

zondermeer respect afdwingt!

Pittig
De dril van een zeebaars is al een 

avontuur op zich. Niet jij maar die 

baars maakt na de aanbeet vaak 

de dienst uit door de ene na de 

andere run op zijn conto te schrij-

ven. Door schade en schande wijs 

geworden,weten we zo langzamer-

hand dat onze gestekelde vrienden 

werkelijk alles in het werk stellen om 

zichzelf tijdens de dril in veiligheid 

te brengen. Kortom: een beetje zee-

baars laat zeker niet met zich sollen 

en een goede outfit is dan ook een 

must om deze zilveren spierbundels 

buiten de gevarenzone te kunnen 

houden. Om bij voorbaat niet hele-

maal kansloos te zijn, is het dus zaak 

om goed beslagen ten ijs te komen! 

Kies daarom voor een stevige spin-

hengel met een werpgewicht van 

50 tot 100 gram. Dat dient dan een 

hengel met zoveel body te zijn, dat 

je de vis enigszins kunt dirigeren. 

Geen slappe sliert dus. Vanaf de 

kant is een lengte van 330 cm zo’n 

beetje ideaal. Op die pittige hengel 

hoort een sterke molen met een per-

fecte slipafstelling! Kies qua formaat 

voor een molen uit de 5000 serie. 

Zowel Shimano als Daiwa hebben 

prima molens voor deze visserij, 

maar er zijn vanzelfsprekend meer 

fabrikanten die geschikte spinmo-

lens leveren. Let echter wel goed 

op dat zo’n molen gegarandeerd 

zoutwaterbestendig is, anders is 

het gauw met hem gebeurd. Ook 

is het raadzaam een goed gevulde 

reservespoel voorhanden te hebben, 

opdat je ‘in nood’ snel van lijn kunt 

wisselen.

Als hoofdlijn worden tegenwoordig 

vrijwel uitsluitend nog Dyneemalij-

nen gebruikt. Dankzij deze rekloze lij-

nen heb je een perfecte beetregistra-

tie en kun je je kunstaasje werkelijk 

exact volgen. Dergelijke gevlochten 

lijnen hebben echter ook het nadeel 

dat ze nogal makkelijk beschadigd 

raken, waardoor ze snel aan trek-

kracht verliezen. Daarom is het van 

belang dat je gebruik maakt van een 

nylon voorslag, die de eerste meters 

van de hoofdlijn moet beschermen 

tegen de als scheermessen fun-

gerende zeepokken en mosseltjes 

waarmee de stenen zijn begroeid! 

Het verhaal dat het gebruik van 

onzichtbare (maar ook dure!) fluoro-

carbon lijnen voor betere zeebaars-

vangsten zou zorgen, kun je wat 

mij betreft naar het rijk der fabelen 

verwijzen. We hebben met enkele 

vissers de proef op de som geno-

men en weten inmiddels uit ervaring 

dat het geen barst uit maakt of je 

nu een dure ‘onzichtbare’ of een 

goedkopere ‘zichtbare’ voorslag 

gebruikt! Wel belangrijk is echter 

de lengte van die voorslag! Maak 

die nooit langer dan pakweg twee 

meter. Hierdoor voorkom je dat de 

(zwakke) knoop tijdens iedere worp 

8x

Zo’n Subwalk 

wordt steevast 

met een enorm 

misbaar gepakt!

De bekende 

Allbright knoop, 

met zowel de 

Dyneema hoofdlijn 

als de nylon 

voorslag tijdens 

het knopen dubbel 

gebruikt.

Zeehengelsport is hét specialistische 
“zoute” hengelsportmagazine in  
 Nederland en Vlaanderen en inmiddels 
zijn er 30 jaargangen verschenen.  
 Zeehengelsport verschijnt 6 x per jaar 
op 84 fraai vormgegeven full colour 
 pagina’s. In dit magazine wordt aandacht 
besteed aan zowel de boot- als de 
kustvisserij en aan visstekken langs zowel 
de eigen kust, als over de gehele wereld.  
Vele  gerenommeerde Nederlandse en 
Vlaamse zeehengelaars, alsmede diverse 
bekende internationale auteurs leveren 
een  bijdrage, maar er is ook volop ruimte 
voor de visavonturen van de lezers zélf.

Adv. Zeevis magazine.indd   47 25-07-13   15:54


	1_1voorblad WK2013_defenitief_NL.pdf
	1_2provant_advertentie_A4_kleur.pdf
	2_1 provant_voorwoord_zw_w.pdf
	2_2Argenta_Publiciteit WK Longcasting_1pag_ZW-W.pdf
	3_1voorwoord_voorzitter_WK2013_nl_zw-w.pdf
	3_2advertentie BvT_Didier_zw_w.pdf
	4_1deelnemers_WK_zw-w.pdf
	4_2Akios_adv_A4_zw_w.pdf
	5_1Official Program_nl_zw-w.pdf
	5_2advertentie_ANTHONISSEN JAN_zw-w.pdf
	6_1montagyp_stargyp_Guy_A4kleur.pdf
	6_2Prodim_Didier_A4kleur.pdf
	7-8_1Historiek_casting_België_Rudi_zw-w.pdf
	8_2paginaA4_zw-w.pdf
	9_1paginaA4_2_zw-w.pdf
	9_2pag_VlaamseOverh_zw-w.pdf
	10_1Tackle Specialist Antwerpen_kleur.pdf
	10_2_ZHS_adv_kleur.pdf

