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Westkapelle 1 doet het opnieuw!
(www.korpsvissen.nl)
Het door HSV Vlissingen uitgezette parcours op het strand van Domburg lag er afgelopen
zaterdag schitterend bij. In de voorgaande dagen werden topvangsten geboekt en niets
leek een mooie 2e competitiedag in de weg te staan. En zo was het ook, alhoewel de
vangsten om onverklaarbare reden minder goed waren dan verwacht. Toch zouden er 457
vissen worden gevangen.
Het strand van Domburg is zo aantrekkelijk omdat er een variëteit aan vissoorten kan
worden gevangen, die elk vragen om een eigen tactiek. Ga je voor platvis op de bodem,
kies je voor zeebaars of denk je dat je het in de hogere waterlagen op de geep moet gaan
proberen? Tal van onderlijnen met en zonder drijvertjes werden daartoe in stelling
gebracht. De meeste van de 150 deelnemers kozen echter voor het vissen op de bodem
op bot. Uiteindelijk bleek dit ook de beste keuze en ging het er vooral om de goede
afstand te vinden waar de vis zich ophield. En niet zelden was dit in de eerste meters!
Een ander voordeel van dit strand is de vlakke bodem, waardoor materiaalverlies
nagenoeg uitgesloten is. Kortom, ingrediënten genoeg voor een spannende strijd.
Het team van de Zeebaars Scherpenisse was na de 21e plaats van de eerste wedstrijd
gebrand op een goed resultaat en dat leverde bij de 5 teamleden al snel resultaat op.
Uiteindelijk kwamen ze tot 23 vissen, goed voor de 3e plaats in de daguitslag.
In het D-vak ging Johan Huijgens van het gelijknamige team als een speer en wist 10
vissen (188 cm) op zijn kaart bij te schrijven. In het E-vak was Happy H**ker Bob Marien
helemaal los en ving 7 vissen waarvan 3 botten groter dan 30 cm.
In deze competitie gaat het echter om de teamprestatie en het Vriendenteam 7 wist hun
ervaring om te zetten in de 2e plaats. Onnavolgbaar was het thuis vissende Westkapelle 1
dat met 43 punten verschil ook deze 2e wedstrijd wist te winnen. Een uitstekende
prestatie!
Uit de vorige jaren weten we dat de competitie hiermee alles behalve beslist is. Er volgen
nog 3 wedstrijden, de eerste op zaterdag 6 september in de Europoort.
De volledige uitslag, foto’s en informatie tref je aan op de website:
www.korpsvissen.nl.
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