Penn korps competitie 2011

team en bleken de mannen van het

nieuwe competitie belofte
voor de toekomst!
Het eerste jaar van de Penn Korps Competitie
zit erop en de organisatie mag met een
gerust hart terug kijken op een uitstekend
verlopen eerste seizoen. Werkelijk alle
aspecten van het vissen in teamverband
kwamen in deze wedstrijdenreeks naar voren
kwamen en er werd gestreden op een eerlijke
en respectvolle manier én met waardering
voor elkaars prestatie.
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