Zeevisteam
Nieuwe rondes en dus
ook nieuwe kansen!
I

n november en december j.l.

oren, zoals u in het verslag elders op

de eerste wedstrijd van nationaal

hebben we als zeevissers niets te

deze pagina’s kunt lezen. Helaas was

belang zal pas in maart plaatsvin-

klagen gehad over de vangsten. Alle

ik ditmaal slechts toeschouwer, al

den. Vanzelfsprekend zullen wij met

wintersoorten als wijting, gul, schar

moet ik toegeven dat het ook fantas-

ons team ook mee doen aan de

en bot kwamen op de bekende stek-

tisch is om eens een keertje vanaf de

nieuwe competitie die dit jaar voor

ken veelvuldig aan de haken en dat

zijlijn te zien hoe de jongens fanatiek

het eerst wordt gevist. Deze Penn

Arthur van Tienen

gold ook voor de afgelopen Topcom-

met hun sport bezig zijn.

Korps Competitie bestaat uit vier

(zittend linksonder)

petite! In deze competitie die bestaat

Zelf sta ik in de startblokken voor het

wedstrijden, waaraan uitsluitend in

is een warm

uit drie korte wedstrijden van twee

Grevelingentournament, de grote

korpsverband kan worden deelge-

voorvechter van

uur, waarin je je geen enkel foutje

bootwedstrijd op de Grevelingen

nomen. Wij verheugen ons met ons

het vissen in

kunt permitteren, visten mijn team-

begin januari. Op het programma

team zeer op deze nieuwe moge-

teamverband.

maten Kees Westdorp, Frank Dekker

staat in ieder geval twee keer proef-

lijkheid om ons over een serie van

en Lies Wijnhorst mee.

vissen met zeer licht materiaal. De

wedstrijden te kunnen meten met

te maken en de w
 aardering wanneer

naar de WK‘s uit te zenden zul je de

beloond te zien met een eventuele

Kees deed dat opnieuw uiterst

afgelopen edities waren zeker de

andere, veelal vaste visteams!

de prestatie er is, dan is de cyclus

basis moeten versterken waaruit

afvaardiging naar een WK Korpsen.

verdienstelijk; hij viste zich de WK-

moeite waard en de vangst zal waar-

Rest mij nog iedereen een heel

rond. Om een nieuwe cyclus te

deze korpsen geselecteerd worden.

ploeg in. Frank mag zich opmaken

schijnlijk voornamelijk uit wijting

gelukkig, gezond en visrijk 2011 toe

maken om verder te kunnen komen

Eén voorselectie en één NK is mijns

voor een meerlandenwedstrijd tus-

bestaan. In de volgende uitgave van

te wensen!

zul je een ‘verbeterslag’ moeten

inziens niet de graadmeter om tot

Penn Korps
Competitie 2011

sen België, Engeland en Nederland.

ons magazine kunt u beslist een ver-

Helaas wist Lies zich niet kwalifi-

slag lezen van dit grote evenement.

ceren. Tijdens deze Topcompetitie

Voorlopig is het hartje winter erg

vlogen de vissen je werkelijk om de

rustig met de grote wedstrijden,

maken en dat is voor ieder korps

de selectie van de beste korpsen van

Om het niveau van het korpsvis-

Namens het Zeehengelsport/

weer een ander moment in haar

Nederland te komen die op een WK-

sen een positieve impuls te geven,

Penn Strandvisteam

bestaan. Soms moet je even ter-

Korpsen ons land zouden moeten

organiseren een aantal zeevisvereni-

ugvallen om de stap voorwaarts te

vertegenwoordigen, met respect

gingen in 2011 een serie van vier

maken, en sommigen blijven op het-

voor alle korpsen die op de manier

wedstrijden uitsluitend voor het

zelfde niveau. Maakt niet uit, zolang

zoals nu worden geselecteerd,

vissen in korpsen. Alles wordt er

je er maar plezier in blijft houden.

deelnemen of hebben deelgenomen

aan gedaan om de vissers te laten

aan het WK Korpsen. Immers, een

excelleren met hun korps, zoals een

Goed, beter, best

lucky shot van een gelegenheids-

uitstekende prijzentafel met prijzen

Je hoort de verhalen wel eens:

korps vindt altijd wel eens plaats en

voor alle deelnemende korpsen en

Mike Lubbers

Korpsvissen:
een verrijking van de wedstrijdsport?

‘In andere landen is alles beter

de uitslagen van de afgelopen jaren

een galadiner na de laatste wed-

n Frankrijk op het erepodium

ontaardden in ruzie en afgunst maar

elkaar aannemen en open staan

geregeld voor de nationale teams’.

op het WK-Korpsen spreken wat dat

strijd.

staan met je teammaten, na een

dat het ‘wij-gevoel’ alleen maar

voor ‘out of the box’ denken, het

Nou, ik kan uit ervaring vertellen

betreft helaas dan ook boekdelen.

Geef het korpsvissen een nieuwe en

zenuwslopend en enerverend WK

sterker werd.

hoort er allemaal bij. Bij mindere

dat wij het ontzettend goed hebben

Niet iedereen zal het hiermee eens

positieve impuls en schrijf in met je

voor Korpsen en de emoties wan-

Dát is wat mij zo ontzettend trekt in

prestaties elkaar een hart onder de

bij Sportvisserij Nederland, zowel

zijn, maar ik spreek met de ervaring

korps op www.korpsvissen.nl om

neer je de welverdiende medaille

het korpsvissen aan het zoute water!

riem steken en vooruit kijken, ook

op financieel als organisatorisch

van een bronzen en een vierde plek

door sportieve strijd en vriendschap

dat is een belangrijke factor voor

vlak. Ik durf te zeggen dat wij op

in twee jaar tijd, wanneer ik zeg dat

een hoger niveau van het korpsvis-

een team.

overkoepelend niveau (Sportvisserij

intense toewijding en voorbereiding

sen te bereiken. Laten wij ervoor

later in Duitsland nét het podium

Waar doe je het
allemaal voor?

Samen reële doelstellingen

Nederland) het beste in huis hebben

een belangrijk deel zijn van de sleu-

zorgen dat Nederland een land

mist op het aldaar gehouden WK

De basis voor een goed function-

formuleren voordat de ‘aftrap’

van alle Europese landen. Neem nu

tel tot succes. Het verhoogt zeker de

wordt om rekening mee te houden

Korpsen, maar met de vierde plaats

erend en daarmee ook presterend

plaatsvindt en het eventuele bijstel-

Engeland, hét zeevisland van Europa

kans op welslagen van zo’n missie.

op een WK-Korpsen, of het nou aan

en het gevoel dat we er alles aan

korps is vriendschap en w
 ederzijds

len van de doelstellingen, wanneer

waar de Nationale Teams moeten

De vaste korpsen van Nederland

de Middellandse zee is of aan de

gedaan hadden maar net dat kleine

respect onder de korpsleden en

het vlotter of juist stroever verloopt

bedelen voor geld en soms zelfs

hebben een dergelijke instelling en

stranden van de Oostzee.

beetje geluk ontbeerden, rijden we

voor andere korpsen. Je moet

dan de opzet was.

moeten afzeggen voor WK’s omdat

ieder korps dat dezelfde doelstellin-

met die wetenschap tóch tevreden

altijd op elkaar kunnen rekenen en

In mijn denkwereld gaan harmonie,

het financieel of op het persoonlijke

gen nastreeft, kan dit ook bereiken,

naar huis. Zeker ook omdat twee

alles tegen elkaar kunnen zeggen.

presteren en waardering samen. De

vlak niet haalbaar is.

maar moet ook in de gelegenheid

weken vol wedstrijdspanning niet

Vertrouwen in je maten, dingen van

harmonie om het presteren mogelijk

Om de beste korpsen van ons land

worden gesteld die inspanning

I

voor je land en vereniging omgehangen krijgt. Wanneer je een jaar

48

zeehengelsport • januari/februari 2011

Arthur van Tienen

zeehengelsport • januari/februari 2011

49

