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Zware omstandigheden PKC2
(www.korpsvissen.nl)
Een windkracht 6-7 dwars op het strand maakte de omstandigheden van de tweede
wedstrijd erg zwaar. Zand en zout teisterden de deelnemers en maakten het de vissers,
vooral op de ondiepere plekken, erg moeilijk. Maar op het parcours aan de Baaiweg bij
Domburg kon gevist worden, alhoewel menigeen wel twijfels had over de te verwachten
visvangst. De organiserende vereniging De Edelkarper was met vrijwel het hele bestuur
aanwezig als controleur en parcoursuitzetter. Voor hen past veel waardering voor hun
bovengemiddelde inzet om deze tweede wedstrijd te faciliteren.
Om 10.00 uur startte de wedstrijd en gaande weg bleek dat er vis zat. Verspreid over het
parcours kwamen de eerste botjes boven. In vak A ving Cees Ottens een zeebaars van 62
cm en Rico ’t Mannetje ving een harder van 58 cm. Zij deden daarmee meteen goede
zaken voor hun teams. Langzaam nam de wind iets af en kon nog meer gezocht worden
naar een putje waar vis in zou kunnen zitten.
Waar niemand echter rekening mee had gehouden was het enorme aantal kitesurfers dat
plotseling op verschillende plaatsen, en niet voor overleg vatbaar, de zee in ging. Vooraf
waren wel kitesurfers verwacht, maar niet in deze aantallen. Dat maakte vissen voor een
aantal deelnemers onmogelijk. Gelukkig kon op de meeste plaatsen geschoven worden met
de plaatsen en zo opgelost worden. Voor vissers en organisatie was het echter erg
teleurstellend en zal voor komende wedstrijden vaste aandacht vragen van de organisatie.
In het laatste uur trokken de vangsten verder aan. Kees Westdorp paste zijn tactiek aan en
ving in het E-vak zelfs nog even twee mooie zeebaarzen. Om 14.00 uur eindigde de
wedstrijd en werd de balans opgemaakt. Al snel bleek dat er redelijk vis gevangen was, niet
slecht en niet goed, maar verschillende teams hadden het verschil kunnen maken.
Het team van HSV de Zeebaars, de winnaar van 2011, streek de dagwinst op. Het Bergs
Fishingteam pakte de tweede plaats, gevolgd door het in 2012 sterk vissende team van
DAM /BD-Store dat daarmee de eerste plaats in de tussenstand verstevigde.
Op zaterdag 8 september wordt de competitie in Wijk aan Zee vervolgd.
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