Persbericht (9 december 2013)

Weinig strijd bij finale PKC 2013
(www.korpsvissen.nl)
Zaterdag 7 december vond de laatste van 5 competitiewedstrijden voor zeevisteams plaats op het
strand van Hoek van Holland. De storm van de dagen ervoor had veel voedsel losgemaakt en het
bleek al snel dat het moeilijk was om vis tot bijten te verleiden. Eén visje kon het verschil maken
tussen een forse stijging of daling in het klassement.
De organiserende verenigingen HWSV en DZV de Eurovissers hadden een ruim parcours uitgezet
en onder windstille omstandigheden startte de wedstrijd om 10.00 uur. Aan de inzet lag het niet,
maar al snel bleek dat in het D-vak, waar het water rustiger was, de vangsten het beste zouden
zijn. Desondanks had de winnaar maar 4 vissen en dat mag gerust teleurstellend worden
genoemd. Bij de teams deed Zeevisteam Zeevissport het vandaag het beste door met 4 man vis
ter meting aan te bieden.
Na de wedstrijd togen de teams naar Zalencentrum de Kiem in ’s Gravenzande voor de
prijsuitreiking inclusief warm buffet. De top van zeevissend Nederland bracht in een geweldige
sfeer een paar uur met elkaar door totdat om 18.30 uur gestart werd met het bekendmaken van de
uitslag en de prijsuitreiking.
Sportvisserij Midwest Nederland en Zuidwest Nederland hadden dit seizoen voor het eerst een
prijs beschikbaar gesteld voor de beste individuele visser. De schitterende plaquette werd
gewonnen door Frank Dekker. In de stand om de grootste platvis, grootste rondvis en meeste
vissen veranderde vandaag niets. Respectievelijk kregen Michel Mosselman, Ed Kroes/Ruud
Roskam en Dennis Ooijendijk een PENN Affinity 7000 werpmolen uitgereikt voor hun prestatie.
Dan was het tijd voor de einduitslag bij de korpsen. Zeevisteam Brabant viste zich vandaag naar
de 3e plaats over-all en het Spro Zeevisteam consolideerde de 2e plaats in de eindklassering. Het
Zeehengelsport Magazine Zeevisteam legde, onder meer door 3 wedstrijdoverwinningen, beslag
op de 1e plaats en mag de titel “beste zeevisteam van Nederland” een jaar dragen.
Inmiddels is de inschrijving gestart voor de competitie 2014. Opnieuw zullen dan maximaal 30
teams in deze fantastisch opgezette competitie in 5 wedstrijden gaan vissen om de prijzen. Ieder
team dat mee wil doen kan zich aanmelden. Alle informatie, inclusief de foto’s en uitslagen 2013, is
te vinden op www.korpsvissen.nl.
Wij, de deelnemers, bedanken alle sponsors, verenigingen en helpende handen voor hun bijdrage
aan het mooie seizoen 2013!!!
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