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Zeebaars en bot bij PKC 3
(www.korpsvissen.nl)
Zaterdag 15 juni trok de PENN Korpsencompetitie naar de Domburgse stranden voor alweer de 3e
wedstrijd van dit seizoen. Was het 's ochtend nog windstil, tijdens de wedstrijd kregen de 150
deelnemers te maken met een windkracht 6 uit het zuidwesten. Dat bemoeilijkte de visvangst. Op
het door HSV De Edelkarper ruim uitgezette parcours bleken echter het A- en E-vak visrijk. In de
andere vakken was het hard werken voor een visje.

Zo ving Pim Troost van Zeevisteam Hengelsport Rik op E18 maar liefst 17 vissen, uiteindelijk goed
voor 4 meter. Maar ook op andere plekken waar het aas stijf op de bodem kon worden
aangeboden kwamen zeebaarzen en botten in allerlei formaten het strand op. Botten van dik in de
30 cm en zeebaarzen van 50+ waren geen uitzondering. De zeebaarzen van Ruud Roskam van
Zeevisteam Zuidland en Ed Kroes van Zeehengelsport Magazine Zeevisteam kwamen zelfs in de
buurt van de 60 cm!! Onder een heerlijk zonnetje bleven de deelnemers tot het laatst strijden om
een plekje bovenaan de rangschikking. In de vakken B, C en D betekende dat vooral proberen om
een vis te vangen of de vangst te verdubbelen om zo het verschil te kunnen maken. Uiteindelijk
zouden er bijna 500 vissen worden gevangen.

In dit derde jaar is de PKC uitgegroeid tot een fantastische competitie waar de 30 deelnemende
teams met elkaar de strijd aangaan. Kenmerkend is de prima sportieve sfeer in een collegiale
setting. Het niveau van de teams stijgt per wedstrijd waarbij nieuwe teams zich meer en meer
weten te meten met de teams die al jaren met elkaar vissen. Dat klasse zich uiteindelijk niet
verloochent bleek vandaag uit de einduitslag. Het Zeehengelsport Magazine Zeevisteam won
afgetekend met slechts 30 klassementspunten en neemt nu de eerste plaats in het
tussenklassement in. Zeevisteam Hengelsport Rik legde beslag op de tweede plaats met bijna 100
punten meer, gevolgd door het Zeevisteam Brabant. De volledige uitslag, tussenstand en foto's
zijn te vinden op www.korpsvissen.nl.

Op 19 oktober wordt de vierde wedstrijd gevist op de stranden van Noordwijk.
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