Vangstbarometer en kanjers van eigen kust
dit een beetje doorzet. Zelf ga ik het daar

zelf aan boord getild. Die prachtig gekleur-

start gaat, wordt er weer flink ‘getjoekeld’,

slechts een beperkt aantal stranden, name-

beslist ook eens proberen, want de lezers

de vis hoort zeker thuis in mijn Top 3 van

zowel aan de binnenkant van de sluis

lijk daar waar de rode boeien in het water

die mij kennen weten dat ik geen vis lust,

favoriete vissorten.

als de buitenkant. We hebben dit al eens

liggen en er strandbewaking is. Voor de

maar een gebakken tongetje gaat er beslist

De scholen makreel zwommen nog te

eerder aangekaart bij Rijkswaterstaat en de

Zwarte Polder geldt dit dus niet.

wel in.

verspreid om ze goed te kunnen vinden.

politie, maar helaas geven beide instanties

Bij de duinovergang bij de paardenmanege

Dat zal beslist wel goed komen naarmate

geen gehoor. En zolang zij niet optreden,

Nieuwvliet (de Boekanier) liggen enkele

Op de wrakken is de visserij heel redelijk,

de zomer vordert.

zal deze ellendige stroperij een probleem

mooie brekers dwars op het strand. Ideaal

al moet je in de regel wel een eindje varen

Helaas werden er bij mijn weten nog

blijven, want als burger kun je hier nu een-

voor het vissen op zeebaars bij opkomend

om de vis te vinden. Zelf ben ik nog een

nauwelijks haaitjes gevangen, al heb ik

maal niets aan doen. We hebben dit jaar-

tij, zowel tegen de breker aan als in de

keer met ms. The Pirate 2 mee geweest

gehoord van een flink exemplaar dat vanaf

lijks terugkerende verschijnsel al diverse

sterke stroming of branding rondom de

en we gingen die dag meteen richting de

de kant werd buitgemaakt. Ook dit zal wel

malen besproken binnen de commissie

breker. Nog dichter naar Breskens, aan

40 mijl, aangezien er volgens schipper

goed komen, want tegen de tijd dat u dit
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de Panoramaweg, bieden de verbeterde

Rene dichterbij niets te vangen zou zijn. Op

leest, moeten ze er volop zitten. Er zijn

Nederland, maar helaas krijgen we van de

omstandigheden door ophoging van het

een aantal wrakken tussen de 40 en 50 mijl

diverse charterboten die u vanuit Neeltje

overheid ook geen respons. Behalve dan

strand de mogelijkheid om bijna vanuit

waren de vangsten gelukkig best aardig

Jans mee kunnen nemen op een speciale

het antwoord dat optreden en verbaliseren

je auto te vissen. Parkeren kun daar vrij

en kwamen er diverse dikke kabeljauwen

haaientocht.

geen prioriteit heeft. Nou, daarmee kunnen

gemakkelijk en er hoeft niet betaald te

aan boord en zelfs een paar koolvissen.

Op de Grevelingen is het al haring wat

we het dan doen…

De vorige tocht had men er ook een flinke

de klok slaat. Helaas kun je er de klok op

rode poon gevangen en die had ik graag

gelijkzetten: wanneer deze visserij van

worden. Voor wie slecht ter been is, maar
Corné Marijnissen

In onze vorige uitgave prijkte Tim Vandepitte uit Blankenberge al met een fraaie gul van dik in de

toch een hengeltje wil uitgooien, is deze

80 cm. Een kleine maand later ging Tim samen met zijn vader Marnix opnieuw naar de wrakken en

stek ideaal. Kies ook hier voor de rustige

deze keer wist Vandepitte Sr. zo’n Noordzee Kanjer te vangen. Baas boven baas; deze kabeljauw was

uren van de dag. Op deze stek zijn zee-

met zijn lengte van 92 cm en geschat gewicht van rond de 9 kg nog net weer wat groter…

baars, tong, paling en harder te vangen.
Verder stroomopwaarts bij de haveningang

waardoor er minder voedsel te vinden

vanwege de hogere temperaturen dit

is voor de bot en zeebaars? Of heeft de

dan ook een mooie derde plaats in een

ook een optie. Neem een dobber van 20 tot

van Terneuzen zijn het vooral de fanatieke

met de tongvangsten.

voorjaar. Wedstrijd vier van het seizoen

invloed van de algenbloei een negatieve

deelnemersveld van 22 ploegen. Met een

60 gram, vis kort langs de golfbrekers in

zeebaarsvissers die met de meest uiteen-

Op de derde wedstrijd

gaf echter ineens toch weer een heel ander

uitwerking op de vangsten? Aan de Hoge-

achtste plaats in de eerste sessie staan de

de sterke stroming en dan is de kans op

lopende kunstaassoorten op de zilveren

van HSV De Wielingen

beeld. Winnaar Niels Janse behaalde met

weg, 4 km voorbij parcours Breskens, is elk

mannen nu verdienstelijk op plaats drie in

zeebaars groot. Neem als aas een flinke

jagers vissen. Maar naast de fanatieke zee-

Cadzand werd er zowaar

vier zeebaarzen de overwinning. De klap-

jaar een wedstrijd onder de naam ‘Beu-

het klassement. Alleen team Grauvell en

verse kweekzager. Vooral verse kweekzager

baarsvisser is er ook een categorie die het

al tong gevangen. De win-

per van de vier gaf maar liefst 3.000 punten

kenhof’. Ook hier boekte men zeer slechte

team SPRO staan nog hoger. Alle uitslagen

is sterk en kan juist door de kop aan de

niet zo nauw neemt met het aantal haken

naar had in drie uurtjes tijd zeven vissen

(3 kg, tegen de 70 cm) voor het klassement

vangsten. Slechts 14 deelnemers vingen

zijn te vinden op www.korpsvissen.nl

haak worden geprikt. Zo heeft deze nog

en de minimummaat van zeebaars (36 cm).

op de meetlat, waaronder vier tongen.

(elke gram is een punt). Zijn totaal die dag

er vis en er moeten helaas maar liefst

zwemneigingen waardoor de argwaan

Er zijn al forse boetes uitgedeeld en ook

Daarnaast werden ook twee grote exem-

was 4.452 punten. Nummer twee die dag

40 nullen worden genoteerd. Het was Joeri

Terug naar de Vlaamse Hoek, te beginnen

bij zeebaars wordt weggenomen en de

materiaal is in beslag genomen.

plaren gevangen van respectievelijk 35 cm

had er maar liefst zeven stuks en hiermee

Devisch uit Wenduine die de overwinning

met de grens met België. De Zwingeul is

vis sneller zal toehappen. Wel een fluoro-

Tenslotte nog even terug naar de tongvis-

(Carlos Boerman) en 39 cm (Werner de

scoorde Harold Geernaert 2.500 punten.

pakte, met slechts drie vissen en net over

afgelopen winter qua diepte en ligging

carbon haaklijn gebruiken. Geep wordt

serij. Op zaterdagavond 20 augustus a.s.

Clerck). Dat belooft veel goeds voor de

Met de door deze club gehanteerde centi-

de 60 cm in totaal.

veranderd. Positief? Ik zeg ‘ja’. Het is nu

hier zo goed als niet gevangen, maar dat

wordt de zeer populaire tongenwedstrijd

komende zomer. We hadden de vorige keer

meter/gewichtstabel wordt zo het vangen

Deze Joeri maakt ook deel uit van het team

mogelijk vroeg te starten voordat het

komt ook doordat er hier niet gericht op

van HLV Maldegem gehouden op het

van grote vis beloond.

Catch-it-easy / De Zeebaars dat volledig uit

hoogwater is. De geul is dichter naar de

gevist wordt. Wie het aandurft om rond

strand van Cadzand. Inschrijven kan enkel

Belgen bestaat en deelneemt aan de Penn

laagwaterlijn namelijk wat verder uitge-

het haventje te blijven vissen, zal er echter

per koppel in Café De Buitenlust bij de

e

D

al gemeld dat deze mogelijkheid bestond

goed van start gegaan

laa
e V ms

H oek

We zijn dit jaar bijzonder

Niels Janse won de vierde
clubwedstrijd van HSV De

Van het front van het Zeeuws Vlaams Kam-

Korpsen Competitie in Nederland. Voor

sleten. Anders was het vaak een 1,45 tot

kans op kunnen maken en naast de geep

molen van Cadzand. Er word gevist van

Wielingen Cadzand met

pioenschap het nieuws dat daar de tweede

deze mannen stond in mei j.l. het parcours

twee uur voor hoog beginnen, maar nu

kun je ook een fint haken. Daar zijn vorig

20.00 uur tot middernacht en alleen tong

o.a. deze fraaie baars van

wedstrijd inmiddels ook is gehouden. De

Domburg op het programma. Voor allen

kan er zeker een half uurtje eerdere gestart

jaar ook verschillende meldingen van bin-

komt voor de uitslag in aanmerking. De

70 cm.

winnaar van vorig jaar, Ivo Focke, uitko-

zou het een eerste kennismaking zijn met

worden. Kijk dan wel even naar de hoog-

nengekomen.

organisatie denkt zo’n 40 koppels aan de

mend voor HSV de Zeekrab, heeft in

dit strand, dus wat kan je dan beter doen

watertabel en de ideale stroming. Die is er

Verder naar de Zwarte Polder. Het werk aan

start te krijgen, maar 50 duo’s – honderd

als voorbereiding dan er te gaan oefenen?

wanneer het tij minimaal boven de 180 cm

de zeewering komt daar in de eindfase. De

deelnemers dus - zou ook wel eens tot de

Zo gezegd zo gedaan. Voorafgaande aan

gaat. Deze hoogtetabellen zijn te lezen in

stranden zijn weer goed bereikbaar en er

mogelijkheid kunnen behoren. De twee
zomerwedstrijden van ‘Cadzand’ met vrije

een deelnemersveld van 70 man de
titel kunnen prolongeren. Het volledige programma en de standen zijn

het proefvissen was iedereen benieuwd.

de lokale kranten, de Duinbode Cadzand

is voldoende parkeergelegenheid. Houd

te volgen via de site van HSV de

Zouden het kleine botjes worden, zoals ook

ofwel bij de lokale hengelsportwinkel.

er wel rekening mee dat er in de periode

deelname, vinden plaats op 30 juli (van

Vogel. De volgende wedstrijd is op

tijdens de Nederlandse voorselectie, of zou

De omgeving bij het haventje van Cad-

tot 1 oktober voor het parkeren betaald

18.00 tot 21.00 uur) en 13 augustus (van

2 juli a.s. in Hoek en op 28 augustus

er zeebaars gevangen worden, of geep?

zand en de kenmerkende gele toren voor

moet worden. Het maximum dagtarief is

18.30-21.30 uur). De inschrijving hiervoor

a.s. in Breskens.

Want de lengte van geep zou je meteen

de hotels, vormt een prima strandstek

slechts drie euro en de boete bedraagt

geschiedt in een cafeetje verderop in het

al een mooie voorsprong kunnen geven,

voor tongvangsten. Een raad die ik zeker

het achttienvoudige. Niet betalen bete-

dorp Cadzand, genaamd De Hemelse

het afgelopen voorjaar helaas

aangezien die zilveren pijlen al snel groter

mee kan geven is daar te vissen tussen

kent 53,50 euro bij controle. Wat ook van

Vrede.

geen al te beste resultaten

zijn dan 50 cm. Het proefvissen leverde

21.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s ochtends

kracht is -maar dan tot 31 augustus- is dat

Wellicht kom ik u de komende tijd tegen bij
een van deze aantrekkelijke wedstrijden.

Van het parcours Breskens zijn

te melden. Waar precies de

het team veel nuttige informatie op over de

en dan bij voorkeur met laag water rond

het vissen op de stranden voor baders

oorzaak ligt, is moeilijk te zeggen.

vissoorten en het arsenaal aan aassoorten.

middernacht. Bij het overdag vissen in

en zwemmers overdag niet is toegestaan

Het resultaat op zaterdag 21 mei j.l. was

datzelfde deel is het vissen met een dobber

tussen 10.00 en 18.00 uur. Dit betreft echter

Is het de veranderende bodemstructuur
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