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Ik hoop dat aan deze eerste editie
toch wel een 20-tal korpsen gaat
deelnemen. Nadere informatie
omtrent deze wedstrijd is onder
andere te vinden op
www.korpsvissen.nl
Wij hebben er als team nu al zin
in en hopen op veel strijd in een
sportieve en ontspannen sfeer!
Namens het Zeehengelsport/
Penn Strandvisteam
Frank Dekker
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