
 

 

 

Verslag 3e en 4e wedstrijddag WK Kust Korpsen te Mimizan-Frankrijk 

 

Het WK voor korpsen te Mimizan zit erop! 

 

Vandaag is het WK korpsen in het Franse Mimizan geëindigd met een goed resultaat voor beide 

Nederlandse teams. De teams van Edelkarper/Spro en HSV Westkapelle eindigden respectievelijk 

op de 3de en de 4de plaats.  

Vrijdag werd het parcours, net als woensdag, uitgezet 

aan de zuidzijde. Eenmaal aangekomen op het strand 

bleek de branding veel minder hoog te zijn dan de 

voorgaande dagen. De felle zon in combinatie met een 

aflandige wind zorgde voor extreme hitte op het strand. 

De teams bovenin het klassement ontliepen elkaar niet 

veel en maakten er zo een spannende wedstrijd van. 

Onder andere Jan Hennekam en Eric Goossens wisten 

met grote vissen belangrijke punten te scoren, terwijl 

Frank Peene van team HSV Westkapelle met enkele 

mooie baarzen zorgde voor een goed resultaat. Het 

Italiaanse team van Maver won uiteindelijk vrij 

overtuigend met twee vak-winnaars, gevolgd door 

Edelkarper/Spro en het Portugese A Robaleira. Het 

podium leek met deze drie teams bekend, zolang er 

geen gekke dingen zouden gebeuren. Het team van HSV 

Westkapelle bleef staan op een gedeelde vierde plek. 

 
>> Marijn Gabrielse met een Sargo 

 

 

 

Zaterdag stond een ochtendwedstrijd op het programma. Het weer bleek in de vroege ochtend 

behoorlijk omgeslagen te zijn. Een stevige branding aan het noord-parcours leken op voorhand 

een voorbode voor grote zeebaarzen. In 

tegenstelling tot donderdag vielen de vangsten 

behoorlijk tegen. 

 

 
<< Gerrit van der Vliet in actie 

 

 

De wedstrijd ontpopte zich tot een spannende 

climax, waarbij nog drie kanshebbers waren 

voor het goud. Het Portugese team A Robaleira 

ging met de overwinning aan de haal en werd 

zodoende wereldkampioen korpsen.  

Edelkarper/Spro eindigde vandaag op een 

zesde plaats goed voor een knappe derde plaats in de eindrankschikking achter het team van 

Maver dat tweede eindigde. Het team van HSV Westkapelle eindigde bij haar debuut op een 

keurige vierde plaats.  
 
 

Team HSV Westkapelle 


