
         

 

Als we alles VanteFore wisten,   

Op donderdag 2 mei 2013 vertrokken 

6 heren in een busje richting Brussel. 

Het waren de heren van team 

Westkapelle 3 op weg naar Portugal. 

Een voorspoedige reis bracht hun circa 

8 uur later in Comporta alwaar het 

Wereldkampioenschap Kustvissen 

voor Teams plaats heeft van 6 t/m 11 

mei 2013.   

Toen de heer Mesie in zijn beste Portugees had uitgelegd wat we kwamen doen op park Casa de 

Comporta konden we onze villa betrekken. Een prachtige woning, maar als je er een keer Ikea zegt 

dondert alles in elkaar, dit overigens geheel terzijde. Peter wist ons in het Portugees te vertellen dat 

het dorp op 2 minuten lopen te vinden was. Toen we dit eenmaal hadden gevonden na inderdaad 

ongeveer 2 minuten werd door Peter en Joel bij de locals geïnformeerd naar de laatste 

vangstberichten.  Veel verder dan ola kwamen we niet. Laten we het maar op een generatie kloof 

houden. Verder in het dorp werden onder het genot van een koud pilsje een aantal lokale 

specialiteiten geproefd. Dit viel bij de meeste teamleden in goede aarde. Enkele zweetdrupjes 

veroorzaakt door vuurspuwsaus daargelaten. 

Terug in onze villa werd druk gespeculeerd over de te verwachten vangsten. Er werd besloten per 

persoon 2 lijnen te knopen. Haaklijnen van 83 cm dat was het devies volgens de door de organisatie 

uitgegeven brochure. Na nog een hapje en drankje in het dorp werd de spreekwoordelijke mand 

opgezocht.  



 

 

Op vrijdag 3 mei 2013 ging na een ronkende nacht(je) om half 6 de wekker, snel ontbijten en op naar 

het strand van Comporta. Rond 7 uur arriveerden we op het strand en rond half 8 vlogen de eerste 

lijnen richting Latijns-Amerika. De vangsten op de eerste dagen waren goed te noemen. Een mooie 

gevarieerde visserij waarin harder de boventoon voerde. Onder het motto 1 foto zegt meer dan 1000 

woorden, hieronder een sfeerimpressie van de eerste visdag: 

 

 

Na ongeveer 3 uurtjes vissen werd het beeld dat we ons vantefore hadden gevormd redelijk 

bevestigd. Op naar Setubal om aldaar eens in de locale Juan Pedro Gomes te neuzelen op zoek naar 

de nieuwste noviteiten op het gebied van Portugese zeehengelsport. Wat bleek nu hebben ze daar 

ook gewoon slikzagers te koop, als we dat vantefore hadden geweten. Een lege koelkast was wat 

restte voor Juan. Terug naar de pont die ons weer naar de overkant bracht… 

 

Tot zover,  

Uw razende verslaggever ter plaatse 

Korps Westkapelle 


