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Haaien van invloed op uitslag PKC 4
(www.korpsvissen.nl)
Vandaag, 19 september 2015, werd de 4e wedstrijd van de nationale teamcompetitie
gevist aan het strand tussen Westkapelle en Zoutelande. Ook nu bleek weer dat het
succes van deze competitie mede is gelegen in de gezamenlijke organisatie van vissers
en verenigingen. HSV Westkapelle had voor een uitstekend bewegwijzerd parcours
gezorgd en alles wat verder nodig was voor een goed georganiseerde wedstrijd was prima
voor elkaar.
Het parcours biedt tal van mogelijkheden om vissen te vangen: ver weg, dichtbij, met
lange en korte zijlijnen en alle variaties van aas. De kunst is natuurlijk om op het goede
moment in de wedstrijd de juiste keuze te maken. Voor het thuis vissende Westkapelle 1,
dat momenteel de koppositie inneemt, een uitgelezen kans om uit te lopen op de
concurrentie.
En direct om 10.00 uur wisten ze dit voordeel uit te buiten door diverse scholenbaarsje op
korte afstand te vangen en zo een goede basis voor de rest van de wedstrijd neer te
leggen. Maar de andere teams lieten zich niet onbetuigd. Zeker toen al snel een paar
haaitjes werden gevangen, die meteen de nodige centimeters opleveren, werd duidelijk
dat het geen “kaassie” zou worden.
Sommige delen van het parcours waren ronduit slecht, maar op andere delen werden ver
weg wijtingen en scharren gevangen. Dichtbij bestond de vangst vooral uit zeebaarsjes en
scholletjes, met een enkele mooie bot als bonus vis. Maar de echte bonus van vandaag
waren de circa 20 haaitjes die werden gevangen. Het waren zowel gladde als gevlekte
gladde haaitjes, weliswaar klein van stuk, maar nog altijd erg leuk om te vangen.
Badgasten die deze vangsten zagen, werden onnodig huiverig om het water in te gaan,
maar dat was voor ons dan wel weer gunstig. Jammer dat een beroeps staand want visser
zeer bewust, door dicht onder de kant te varen, uitstaande lijnen kapot trok.
Het Vriendenteam 7 werd de overtuigende winnaar van de dag, met een nieuw record van
slechts 18 wedstrijdpunten. Westkapelle hield prima stand met een 3 e plaats en verdedigt
nu een krappe voorsprong van 5 punten op het Spro-team. Over 6 weken is de finale en
weten we wie de nieuwe kampioen is.
Foto’s, uitslag en tussenstand van de competitie 2015 lees je op: www.korpsvissen.nl. Op
31 oktober wordt de finale gevist aan het strand van Hoek van Holland.
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