
 

 

Verslag 1e wedstrijddag WK Kust Korpsen te Mimizan-Frankrijk 

De eerste wedstrijddag van het WK Kust Korpsen te Mimizan zit erop. Er werd gevist op hetzelfde 

parcours als de training, het stuk strand ten zuiden van het riviertje de Courant.  

 
Overzicht van het parkoers 

De tactiek was wat bijgeschaafd om zodoende de zwaardere vissen te proberen te vangen. En dat 

lukte!  

Jackie Minderhoud en Frank Peene van HSV Westkapelle vingen beiden in hun tweede draai al een 

sargo van rond de 30 cm. Ook Marijn Gabrielse ving na een klein uurtje in ‘een trek van twee’ een 

zeebaarsje van 28 cm en een kleine sargo, een lekker begin! 

De visserij was een stuk minder als tijdens de trainingswedstrijd en de grotere vissen lieten zich maar 

mondjesmaat zien. In sommige vakken was het zelfs zaak om de nul weg te poetsen door het 

vangen van een éénpuntertje (een visje van onder de 15 cm). De gevangen vis wordt direct op het 

strand gemeten en teruggezet. De lengte van de vis wordt vervolgens na de wedstrijd omgerekend 

naar gewicht met behulp van een tabel. Een prima systeem, waarbij vis netjes levend teruggezet kan 

worden. Nadeel is wel dat het voor de coaches moeilijk is een deelnemer met vis op de foto te 

zetten! 

 

In het vervolg van de wedstrijd ving Jackie Minderhoud 

een uur voor tijd zijn tweede sargo, genoeg voor een 

eerste plaats in zijn vak. Frank Peene ving drie sargo’s, 

een hardertje en een smelt en eindigde tweede in zijn 

vak. De drie vissen van Marijn bezorgden hem een derde 

plaats. Helaas wisten de andere Wasschappelaars Janko 

de Witte en Kristiaan Minderhoud beiden slechts één 

pietermannetje van onder de 15 te vangen. Het team van 

HSV Westkapelle eindigde daarmee op een nette derde 

plaats! 

De mannen van Edelkarper/Spro gingen ook voortvarend van start met een grote sargo van 43 cm 

voor Eric Goossens. Deze vis, van omgerekend bijna anderhalve kilo, leverde hem meteen de 

sectorwinst op. Ook Arjan Rijnberg ving een mooie sargo en eindigde daarmee op de 5e plaats in zijn 

vak. Jan Hennekam wist twee zeebaarsjes te vangen, goed voor een 10e plaats. Remco Geuze en 

Remi Lindhout hadden beiden één visje van onder de 15 cm. 

Het team van Edelkarper/Spro eindigde daarmee op de 7e plaats. 

Vandaag vissen we van 17.00 tot 21.00 uur op het noordelijk gelegen parcours. Het is inmiddels 

stralend weer geworden. Goed voor de strandgangers maar voor de vis……. 

Team HSV Westkapelle 

Kristiaan Minderhoud aast aan >> 


