Elkaar helpen…
Het door Penn en Zeehengelsport magazine ondersteunde Belgische Zeehengelsport/Penn Strandvisteam is
één van de succesvolste visteams van de Lage Landen. En het mooie is dat deze internationaal gelouterde
wedstrijdvissers altijd bereid zijn hun mede-vissers waar mogelijk te helpen…
Het afgelopen weekend hadden de mannen van het Penn/Zeehengelsport strandvisteam België het korps
van ‘E.C. Eurovissers’ uit Eindhoven op bezoek. In de Penn-Korpsencompetitie 2011 was dit laatstgenoemde
team als lantaarndrager geëindigd en kwam het tot een afspraak om eens op bezoek te gaan in België voor
een -en dat moet in ieder geval ludiek worden opgenomen- clinic of workshop. De eerlijkheid gebiedt
namelijk te melden dat de Penn-mannen vanaf het begin hadden gezien dat deze ‘bijscholing’ minder
noodzakelijk was dan de uitslag zou kunnen laten vermoeden. Vissen en competitievissen in het bijzonder is
nu eenmaal geen exacte wetenschap van één en één is twee en die fameuze laatste plaats heeft dan ook
niet veel te betekenen. Maar goed: bij zo’n ontmoeting staat de gezelligheid voorop en dus werden nadere
afspraken gemaakt.
Afgelopen zaterdag werd afgesproken op het strand van Blankenberge, recht voor het vakantiehuis ‘Duinse
Polders’ . Enkele gastheren waren de week voordien nog effen gaan proefvissen, om uit te vlooien of er
voldoende te vangen was om hun gasten uit Nederland een aangename visdag te bezorgen.
Dat leek geen probleem; bot en baars waren op het appel. Tot zaterdagmorgen een strakke noordooster
kwam opzetten. Kracht 5 Bft en bij momenten een kleine zes, maakte de branding iets te hevig en te ver
uitlopend om nog goed te kunnen vissen. Afgezien van enkele botten was het uiteindelijk dus armoe troef.
Desalniettemin bleken de ‘Eurovissers’ achteraf in de ‘debriefing’ bij een lekker Belgisch biertje bijzonder
opgetogen over de opgedane ervaring. “Bijzonder leerrijk!”, was dan ook hun conclusies. Zowel op het vlak
van het gebruik van diverse soorten onderlijnen als bij het bijspijkeren van hun werktechniek bleken de
mannen het nodige te hebben opgestoken. Ook het Belgische Zeehengelsport/Penn Strandvisteam zelf had
deze ontmoeting als bijzonder aangenaam ervaren. Want wat is leuker dan samen een dagje uitwaaien,
vissen en praten over vissen? Meer moet dat niet zijn. Een vervolg zit er dus zeker in!
Een reportage over deze bijzondere ontmoeting -waarin ook vele praktische tips aan de orde zullen komen,
mag u tegemoet zien in de zomeruitgave van Zeehengelsport, dat wil zeggen no. 4 dat eind juli a.s. zal
verschijnen.

