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Tweede wedstrijddag dinsdag 3 mei 

Vandaag dinsdag 3 mei hebben we de 2e wedstrijd van het WK clubs in Belgie gevist. De 

organisatie kwam er vanmorgen achter dat er plots op het strand werkzaamheden 

werden verricht ter plaatse van de vakken A en B, terwijl deze pas voor volgende week 

gepland stonden. Eerst was het wedstrijdparcours verzet naar Wenduine Oost in plaats 

van West maar vanmorgen vroeg werd besloten om vak A en B toch aan Wenduine West 

uit te zetten. Ik was hier niet blij mee, want tussen vak B en C zat nu een open plek van 

ruim 2 km. 

Ook vandaag stond er weer de straffe stormachtige wind en werden er meteen na het 

startschot botten gevangen. De Engelsen uit Dover vingen in alle vakken meteen vis met 

hun verre worpen.  

 

Bij ons ging Remco goed van start en is ook de gehele wedstrijd goed vis bij blijven 

vangen. In totaal ving hij 16 vissen in vak D en mochten er 10 vissen mee naar de 

weging. Remco werd ruim vakwinnaar met een totaal gewicht van 3064 gram. Theo ving 

in het begin geen vis, terwijl de anderen al wel vis bovenhaalde. Maar halverwege de 

wedstrijd had hij 3 vissen gevangen waarvan er 2 naar de weging konden. In de 

volgende 2 uur heeft hij er nog 3 kleinere bij kunnen vangen en als bonus in de laatste 

uitdraai een bot van 393 gram. In totaal een gewicht van 924 gram en scoorde  hiermee 

een 9e plaats in vak E. 

Bij Hans in vak C ging het vandaag niet goed. Na 1 uur kon hij pas zijn eerste botje van 

16 cm vangen, terwijl zijn buurman aan de andere kant rechts van de strekdam er al 8 

op de lijst had staan. Bij deze weersomstandigheden bleek het in alle vakken rechts van 

de strekdam veel beter dan links ervan. Hij eindigde op de 19e plaats in zijn vak met 4 

vissen die in totaal 648 gram wogen.  

Tijdens de wedstrijd mocht ik toch nog een keer met de organisatie meerijden naar de 

andere kant van Wenduine naar de vakken A en B waar Toon en Ad stonden. Gelukkig 

hadden ze allebei al vis gevangen. Het was daar een heel ander strand met diepe muien 

en moeilijk om vis te kunnen vangen. Toon heeft een botje van 16 cm en dus 41 gram 

gevangen in vak A waarmee hij op een 15e plaats is geëindigd. 

Ad is in vak B geëindigd op een 10e plaats met 2 vissen van in totaal 263 gram. 

 

Vandaag zijn we op een 12e plaats geëindigd. Eerste werd de Dover Angling Club, tweede 

het Belgische Catch It Easy team en derde C.A.P. Faro. 



In het totaal klassement na 2 wedstrijden zijn we gezakt naar de 6 plaats, Catch It Easy  

neemt de leiding, tweede staat C.A.P Faro en derde het Engelse SAMF team. Er is nog 

van alles mogelijk. Wij hebben totaal 14 punten, nr. 1 5 punten,nr. 2 11 punten en nr. 3 

en 4 12 punten, en nr. 5 13 punten. 

 

Morgen 4 mei gaan we vol goede moed weer vissen aan Knokke waar het gisteren erg 

goed is gegaan.   

 

Miranda Willemse     

 

 

Hamelink team  

Vandaag 3 mei was het dan zover eindelijk konden we gaan vissen voor het serieuze 

werk. Na gisteren de oefensessie gevist te hebben waar wij als 4de team eindigden waren 

de verwachtingen hoog gespannen. Om 6 uur aan het ontbijt en nog wat tactieken door 

gesproken te hebben gingen we goed gemutst naar het parcours in Knokke na ontvangst 

van het aas, wat bestond uit ongeveer 25 pieren en 2 ons slikzagers. De slikzagers zijn 

o.k. maar wel kweek en de zeepieren is een drama want deze zijn zeer groot en waterig 

en er zitten dan ook heel veel slechte tussen maar goed dit is voor een ieder team gelijk. 

Er stond een harde wind N/O kracht 6 en een aardig branding. Nu de mensen in vak D en 

E het verst moesten lopen waren we al om 8 uur aan de waterkant. Na een praatje hier 

en daar begon de wedstrijd dan eindelijk om klokslag 10:00 uur. Al snel werd duidelijk 

dat het een moeilijke visserij zou worden. Het aas bleef goed en lang op de lijnen zitten 

en er werd niets of nauwelijks iets gevangen in sector B waar ik in stond. Na 1 uur was 

er 3 man met een vis waarvan 2 een punters. In het 2de uur mocht ik mij gelukkig prijzen  

met een botje van 17 cm! Het verdere verloop van de wedstrijd verliep dramatisch. Geen 

vis meer, de wind die nog toenam en af en toe nog een visje links en rechts. Uit eindelijk 

was er 12 man met vis in sector B waarvan de helft een visje onder de 15 cm had. Ad 

Marijnissen wist een bot van 35 cm te vangen en een mooie 2de plaats te behalen in de 

sector. De overige leden van het team Edelkarper 3 wisten allen hun visje te vangen met 

uitzondering van Hans Willemse en hebben een mooi resultaat gehaald vandaag met een 

2e plaats. Het Kees Hamelink team Nederland waar wij voor uitkomen wist een 9e plaats 

te behalen vandaag (4 man met vis), waar wij zeer content mee zijn en wij hopen maar 

op betere tijden morgen.  

 
 

 

Ad de Visser tekent zijn kaart af, 1 visje 

18de plaats in zijn sector E. 

  

 

 

 

 

 

 

                               Peter Caspers  

 

 

 


