Zeevisteam
Voort op de ingeslagen weg
competitie, met eindelijk de titel
Nederlands Kampioen Korpsvissen.
Dat dit kampioenschap in de huidige
opzet nog steeds afhankelijk is van
één wedstrijd, is wat mij betreft nog
steeds een aanfluiting.
Dan zou je ook de vijf vakwinnaars
van het Nederlands Kampioenschap
Individueel kunnen uitzenden naar
het WK! Niet voor niets wordt daar
echter vervolgens een Topcompetitie gehouden, met als doel de vijf
beste vissers van deze competitie uit
te zenden…
Een heel ander onderwerp: afgelo-

In de vorige editie van ons magazine schreef mijn teammaat Lies Wijnhorst
al dat er verbetering zat in onze resultaten. Vrijwel alle wedstrijden van de
eerste seizoenshelft konden we met een goed resultaat afsluiten, helaas op de
Penn Korpsen Competitie na en dat is nu juist het evenement waarop wij dit
jaar eigenlijk onze zinnen hebben gezet.
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