Vangstbarometer en kanjers van eigen kust
jaar januari en februari werd op de jaarver-

gewonnen door Lou Overbeke, met zes

jaarswedstrijden, maar helaas kan daar

HlV Maldegem bij het

gadering het voorstel gedaan om dit kalen-

dikke scharren goed voor samen 1.500 gram

nog geen uitslag van mee. Berichten van

verschijnen van onze

derjaar meteen al in januari te starten. De

vis. Dus wat er maandag op het menu in

vangsten vanuit de boot ontvingen we al

vorige uitgave nog volop

aanwezig leden konden daar mee instem-

huize Overbeke stond is hierbij bekend. Lou

wel. Er werd gul gevangen, maar door de

in competitie, inmid-

men. Ook stemden zij ervoor om het aantal

stond overigens op breker 6, dat is rechts

verwennerij van vorig seizoen -toen er zelfs

dels is de kampioen reeds

meetellende wedstrijden voor het eindklas-

van Hotel de Blanke Top. Verder valt te

heuse kabeljauw van 7-8 kg werd gevan-

sement op zes te houden, van de in totaal

melden uit de jaarvergadering van de club

gen- gaat de vergelijking een beetje mank.

van Geert Devisch. De laatste twee van

negen gedurende het jaar. Dat betekent dus

dat het ledenaantal het opgelopen zowaar

Momenteel worden daardoor de vangsten

de in totaal zeven in de winter te houden

dat de resultaten van de drie slechtste (of

iets is toegenomen, positief nieuws dus.

van 2 kg gullen al snel afgedaan als ‘slecht’.

wedstrijden werden januari j.l. gehouden bij

niet mee geviste) wedstrijden kunnen wor-

Voor een deel is toe te schrijven aan het feit

Ook was het aantal zeewaardige dagen om

strandpaviljoen De Molen, op het strandge-

den afgetrokken. Na twee wedstrijden voert

dat de prijs van een wormspitvergunning

uit te varen in januari zeer beperkt.

deelte met dubbel parking richting Zwarte

Joop de Waal het tussenklassement aan

die verkregen kan worden bij de plaatselijke

Polder. De voorlaatste was een overwinning

met 204 punten. Winnen levert 100 punten

VVV (met beperkte openingsuren) bijna

Mijn voorspelling vorige maand was dan

voor Geert, terwijl zijn zoon Joeri Devisch

op, maar bij het vangen van een vis boven

gelijk ligt aan de kosten van een jaarlid-

ook juist: geen reuzen van gullen, maar

de laatste wedstrijd op zijn naam wist te

de 40 cm -in het geval van Joop- komen

maatschap van De Wielingen. Heb je een

meer in de aantallen. Dat zien we ook aan

zette. De vangsten gedurende deze laatste

er maximaal vijf bonuspunten bij. Op de

spitvergunning nodig, dan kun je voor het

de overkant van de plas aan de Engelse

twee wedstrijden bestonden uit schar,

tweede wedstrijd had hij er een maatse gul

lidmaatschap van de vereniging gemak-

kust. Ook wij keken uit naar Bridlington,

wijting en enkele kleine gulletjes. Er werd

bij, dus dat was een prima start voor Joop.

kelijk alle dagen terecht bij Hengelsport de

zoals we lazen in de aankondiging in dit

ditmaal over het laagwater gevist (twee

Hij viste op breker 2; bijna recht voor het

Zeebaars. Een lidmaatschapformulier kan

blad, van de European Open op 25, 26 en

Het strand bij Bridlington waar ook dit jaar weer de nodige Belgische en Nederlandse vissers zullen

uur voor laag en twee erna) en de vis bleek

Strandhotel, waar de bekende topkok Ser-

daar worden ingevuld en voor het kleine

27 februari. Deze wedstrijd deed ons speu-

deelnemen aan de ‘European Open’.

opvallend dicht onder de kant te zitten.

gio Hermans tegenwoordig een restaurant

prijsverschil krijgt men twee voor Cadzand

ren naar wedstrijduitslagen in de omgeving

Terwijl onze zuiderburen klaar zijn met hun

heeft. Niels Janse ving met een gulletje

geschikte onderlijnen. Voor een aantal was

van het parcours Bridlington bij Spurt

zijn, dan wordt het weer wijtingtijd. Want

kijkje te nemen in Grote Keeten. Een beetje

competities (als clubs vissen zij alleen in

van 53 cm en ruim 1.300 gram tot nu toe

dat tevens reden om deel te nemen aan de

Point. Vanuit deze Vlaamse Hoek zijn we op

nog net in deze bijdrage, een paar uur voor

kennis opdoen hoe alles in het Nederlandse

de winter) is de club van Cadzand vroeger

de grootste vis van het seizoen; dat leverde

wedstrijden. Misschien ook een idee voor

donderdag 24 februari met vijf man vertrok-

mijn ‘deadline’, ontvang ik een sms dat de

reilt en zeilt kan zeker geen kwaad. Het zes

dan normaal begonnen aan seizoen 2011.

een bonus van 5 punten op en -na twee

andere verenigingen?

ken voor een ruime vijftien uur durende

verhouding wijting/schar 8 tegen 2 is. Wordt

man sterkt team zal zeker hun mannetje

Gebruikelijk is het om te starten in maart,

wedstrijden- een tweede plaats in het klas-

De bootjes van Kadzandria hebben ook

overtocht van Zeebrugge naar Hull, om aan

het dan toch weer een lekkerbekkie frituren?

kunnen staan in deze nieuw opgezette

maar gezien de vangstmeldingen van vorig

sement. De eerste wedstrijd werd overigens

weer een lijstje gemaakt voor de voor-

deze mega-wedstrijd deel te nemen, die

In de vorige uitgave was al de datum van

competitie. Benieuwd naar de namen? Kijk

met ruim 60 km parcours zo lang is als de

ZVK meegegeven, inmiddels zijn daar ook

dan even op de nieuw in het leven geroepen

complete Belgische kust. De vangsten daar

alle clubwedstrijden aan toegevoegd. Voor

website www.korpsvissen.nl Inmiddels zijn

lopen quasi gelijk aan die van ons, zij het dat

de in België te houden wedstrijden hebben

er al veertien korpsen bekend, ruim voor

de gul daar wat vroeger (kort voor het kuit

we gekeken of er nog een gaatje te vinden

de sluiting van de inschrijving. Een andere

afleggen) onder de kust komt. Daar zijn in

was voor de nieuwe competitie ‘korpsvis-

groot evenement dat zal plaatsvinden, is het

februari gullen tot 4 kg vanaf het strand te

sen’. Uit onze regio hebben we één team

WK-strandvissen voor clubteams in Blan-

vangen.

onder de naam Catch-it-easy de Zeebaars 1

kenberge van 1 t/m 5 mei a.s. Elders in deze

Met de vergelijking bij ons denk ik wel te

kunnen samenstellen uit Belgische wed-

uitgave van Zeehengelsport treft u meer

kunnen rekenen dat maart nog wel eens

strijdvissers die onder meer lid zijn van de

informatie over dit WK, dat zo dicht bij huis

voor verrassingen kan zorgen op onze

op Cadzand vissende HLV uit Maldegem.

gehouden een bezoekje méér dan waard

stranden. Zeker als de garnaal -mits het niet

Niet de eerste de beste vissers dus! Zo

belooft te zijn.

bij al te veel nachtvorst blijft- weer onder de

waren ze al present tijdens het laatst gehou-

kust zal verschijnen. Moet dit niet het geval

den Nederlands Kampioenschap om een
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het allereerste nummer tot heden! De

jaargang bijvoorbeeld lees dat in april 1981

verkoper uit de buurt van Nijmegen deed

‘vangsten van dertig schollen of meer geen

om daadwerkelijk aan de

ze weg, zo vertelde hij me, omdat hij wat

uitzondering waren’ vanaf de strekdam-

waterkant te staan, dan

te oud was geworden om meer dan twee

men bij Kijkduin, of dat in de zomer van

probeert hij ‘s avonds

uur in de auto te zitten voor een avondje

1982 voor palingvissers ‘aantallen van

strandvissen in Zeeland… Hij wees me

40 stuks of meer geen uitzondering waren’

daarnaast nog op iets anders, namelijk het

op de Zuiderpier bij IJmuiden, dan moet ik

toch wat ik doe: lezen en mailen over vis-

grote verschil in vangstresultaten tussen

toch wel eens slikken…

sen is altijd beter dan helemaal niets visge-

de eerste nummers (de befaamde goeie

Dit belet echter niet dat we ook in het ‘nu’

relateerds doen, vind ik. Vorige maand kon

ouwe tijd) en de nummers van het laatste

waar wij nu eenmaal aan vast zitten, aardig

ik een hele leuke vangst boeken voor een

decennium (nu dus). Of hij gelijk heeft, kan

kunnen vangen. Zeker de laatste twee, drie

schappelijke prijs: een volledige collectie

ik nog niet bevestigen want ik heb nog niet

winters zijn goed tot uitstekend geweest

Zeehengelsport in uitstekende staat – vanaf

alles kunnen lezen, maar als ik in de eerste

voor kantvissers… Dat geldt echter voor-

tot
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Als een mens doorde-

iets te vangen vanachter
zijn computer. Afijn, dat is
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Sjaak Verhage

weeks te weinig tijd heeft
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