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Zeebaars Scherpenisse wint Penn Korps Competitie 2011
(www.korpsvissen.nl)
Zaterdag 12 november 2011 werd de vierde en laatste wedstrijd gevist op het strand van Hoek
van Holland. Het werd een echte finale, want tenminste 4 teams hadden nog kans op de
eindoverwinning. Om 10.00 uur begon de wedstrijd die vandaag georganiseerd werd door DZV de
Eurovissers in samenwerking met de Hoekse Watersportvereniging.
Ondanks het schitterende weer werd het een taaie visserij. De vis was niet echt actief, alhoewel
de meeste deelnemers er wel in slaagden een bot, spiering of baarsje te vangen. Zelfs werd er
een tarbot en een kleine pieterman ter meting aangeboden. De teams van Grauvell en de
Zeebaars bleken al snel de goede vistactiek gevonden te hebben en wisten direct in de branding
hun vis te vangen. Ook het Belgische Catch-it-easy-team deed goede zaken. Maar toen om 14.00
uur het eindsignaal klonk, wist niemand hoe de kaarten geschud waren.
Alle deelnemers vertrokken vervolgens naar zalencentrum De Kiem te ’s-Gravenzande voor een
slotavond met een warm buffet en prijsuitreiking. De grootste platvis (37 cm) en rondvis (63 cm)
werden deze competitie gevangen door Peter Otten en Yvan Coussens, terwijl Dennis Ooijendijk
de prijs in de wacht sleepte voor het grootste aantal gevangen vissen >10 cm (28 stuks). Zij
ontvingen als enigen voor hun prestatie een individuele prijs: een PENN Atlantis 7000 werpmolen.
Daarna begon de teamuitslag. Yve Verrijckt verraste de nummer laatst, E.C. De Eurovissers, met
een clinic samen met het wereldberoemde Belgische Zeehengelsport Penn Strandvisteam. Alle
teams mochten vervolgens een prijs in ontvangst komen nemen namens hoofdsponsor PENN.
Richting de top drie liep de spanning echter hoog op en toen bekend werd dat het Spro
Zeevisteam de derde plaats had veroverd, werd het muisstil in de zaal… Met één
klassementspunt verschil ging de eindoverwinning naar het jonge team van De Zeebaars
Scherpenisse, voor het team van Grauvell! Dit leverde een langdurig applaus op van alle
aanwezigen, uniek in de zeeviswedstrijdwereld. Met zes zilveren haken en € 1400,-- aan
prijzengeld rijker, namen ze even later alle felicitaties in ontvangst.
Namens álle deelnemende teams bedankte Hans Willemse de uitstekende organisatie. Hij sprak
de hoop uit dat, met alle vissers, ook in 2012 de competitie wordt georganiseerd.
De inschrijving is inmiddels geopend.

