Persbericht
(18 april 2011)

Penn Korps Competitie 2011
(www.korpsvissen.nl)
Afgelopen zaterdag 16 april is de competitie dan eindelijk van start gegaan, met deelname
van maar liefst 21 teams uit Nederland én een team uit België. Het is een sterk bezet
deelnemersveld geworden. Onder hen bevindt zich bijvoorbeeld ook de gehele
Nederlandse senioren afvaardiging naar het WK Kustvissen in Italië later dit jaar. Maar ook
beginnende en vriendenteams genieten van het samen vissen in competitieverband.
Bij de loting ontving iedere deelnemer een exclusieve kortingsbon van 25% op de
toegangsprijs voor 4 personen voor SEA LIFE Scheveningen.
Van Sportvisserij Nederland kreeg iedere deelnemer de Gedragscode Zeehengelsport. Ter
ondersteuning van deze nieuwe competitie heeft Sportvisserij Nederland daarnaast ook
diverse prijzen beschikbaar gesteld, die bij de afsluitende gala-avond zullen worden
overhandigd.
Rond 09.00 uur trokken de vissers naar het strand, waar door de vrijwilligers van HSV De
Sportvisser een ruim parcours was uitgezet. Iedere deelnemer had 20 meter strand ter
beschikking! In schitterende weersomstandigheden, met op de achtergrond de
muziekklanken van het bloemencorso, startten de deelnemers met hun voorbereiding en
om 10.00 uur klonk het beginsignaal.
Het werd een technische visserij op met name kleine botjes en een enkel zeebaarsje.
Degenen die in de eerste drie uur vis wisten te vangen waren goed af. Zij gingen namelijk
met voorsprong het laatste uur in toen de vangsten wat aantrokken. De vis werd vooral kort
onder de kant gevangen, soms maar op 5 meter uit de waterlijn. Uiteindelijk wisten echter
maar van 2 teams alle leden vis te vangen.
In het clubhuis van De Sportvisser evalueerden de deelnemers na 14.00 de wedstrijd en
spraken over de uitstekende organisatie van de lokale vereniging. In de loop van de middag
kwam ook de uitslag. Het team van Grauvell pakte de dagwinst, voor de teams van GreysTrabucco en Zeenaald 2, die respectievelijk tweede en derde werden.
Op zaterdag 21 mei wordt de competitie in Zeeland vervolgd.

