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Topteams bevestigen vorm
(www.korpsvissen.nl)
Zaterdag 19 oktober waren de stranden van Noordwijk het decor voor de 4e wedstrijd van dit
seizoen. Met een lichte zuidoostenwind waren de omstandigheden uitstekend. Maar voor
zeevissen is een windje op de kant eigenlijk het beste. Het was dan ook de vraag hoeveel vissen
zich zouden laten verleiden. De Sportvisser had de organisatie van de wedstrijd andermaal
uitstekend voor elkaar en dat is iets waar sportvissers uit het hele land graag de lange rit voor over
hadden.
Zoals zo vaak is de eerste klap een daalder waard. In het eerste uur ging het water nog wat af en
de verre werpers profiteerden door op afstand de nog aanwezige scharren te vangen. Trekken van
2-3 scharren en een enkele kleine wijting zorgden voor een optimistisch begin. Op het lage water
werd het allengs minder en moesten de deelnemers alle ervaring uit de kast halen om een vis aan
de haak te slaan. Toch werd op verschillende afstanden nog wijting, bot en spiering gevangen.
Aan het begin van het D-vak ving Michel Mosselman van de Zeebaars Scherpenisse een bot van
42 cm en legde hiermee de basis voor een goede teamklassering. Ook de ervaren teams
Zeehengelsport en Spro konden hun vis goed vangen, terwijl het jonge team van Zuidwest
Nederland vandaag als een speer zich in de top zou vestigen.
Door de zuidoostenwind en het spuien van regenwater waren in het water de nodige plantenresten
aanwezig. Dat maakte het lastig om onder de kant te vissen en misschien was dat ook wel een
reden waarom het aantal vgevangen vissen uiteindelijk tegenviel. Toch konden de meeste
deelnemers vis ter meting aanbieden en dat maakt natuurlijk veel goed.
Na het tellen en het opmaken van de uitslag bleek dat het Zeehengelsportteam opnieuw de winst
had gepakt. Zij maken zich daarmee op voor een nieuw kampioensfeest. De laatste wedstrijd op 7
december verdedigen ze een voorsprong van 7 punten op de nummer 2 Spro. Deze wedstrijd vindt
plaats op de stranden van Hoek van Holland.
De volledige uitslag, tussenstand en foto's zijn te vinden op www.korpsvissen.nl.
Inmiddels is duidelijk dat er in 2014 een 4e editie van de PENN Korpscompetitie wordt
georganiseerd. Op de site is het concept-programma vermeld.
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