
 

 

 

Verslag 2e wedstrijddag WK Kust Korpsen te Mimizan-Frankrijk 

 

Vandaag is de tweede wedstrijd van het WK korpsen te Mimizan vervist. Er werd gevist tot 21:00 

uur aan het rechter parcours, dus zou het een latertje worden. Een hoge temperatuur, een licht 

briesje en een niet al te hoge branding maakten het op voorhand prima omstandigheden voor de 

zuidelijke landen. Om 17:00 uur klonk het beginsignaal en vlogen alle loodjes, soms met 

vreemde constructies, richting de horizon. 

 

In het B-vak begon Marijn voortvarend met 4 

baarsjes binnen een half uur terwijl ook Jackie 

en Janko hun nul wegpoetsten in de beginfase 

van de wedstrijd. Ook Gerrit ving een mooie 

zeebaars, waardoor alleen Frank nog geen vis 

ter meting had kunnen brengen. Van te voren 

werden grote verschillen in het parcours 

verwacht en dat kwam uit! Zowel vak B als 

vak D had stukken met nullen, terwijl enkele 

nummers verder, vaak Portugezen, grote 

vissen met behoorlijke regelmaat de kant op 

werden gesleept.  

 

 
Janko in zijn favoriete houding  

 

Uiteindelijk pakte Jackie in vak A nog een 1-punts pieterman 

wat hem de 10de plaats in zijn sector opleverde. Marijn ving 

nog een mooie harder van 38 cm en een 1-punts sargo bij 

wat hem een 7de plek bracht. Frank wist in een moeilijk stuk 

zijn nul nog weg te poetsen met een zeebaarsje wat ook 

hem een 10de plek in zijn sector opleverde. Zowel Gerrit als 

Janko wisten op het laatst nog een mooie zeebaars bij te 

vangen wat hen respectievelijk een 7de en een 9de plaats in 

de sector opleverde. Al met al een niet al te beste dag voor 

het team van HSV Westkapelle. Een 10de plaats in het dag 

klassement brengt hen nu op een vierde plaats in de 

tussenstand. Er is dus nog van alles mogelijk!  Jackie Minderhoud met een kleine sargo 

 

De dagoverwinning ging vandaag naar het team van Edelkarper/Spro. Arjan Rijnberg werd in de 

individuele uitslag winnaar en ook Eric Goosens wist de sector winst op zijn naam te schrijven. 

Ze werden gevolgd door het Portugese team A Robaleira en het Spaanse Club deportivo de pesca 

ojen. In de tussenstand gaat het Portugese team aan de leiding met slechts 6 

klassementspunten. Op korte achterstand gevolgd door Edelkarper/Spro en Italiaanse ASD team 

Granspecatore Maver.  

 

Morgen gaan we naar het linker parcours voor de derde en één-na-laatste wedstrijd. We zijn nog 

vol vertrouwen en hopen op een mooie uitslag! 

 

Team HSV Westkapelle 


