Kampioenschap van België strandhengelen voor clubs.
Sinds een aantal jaren wordt dit kampioenschap gevist op 1 dag met deelname van alle, bij de
VFK (Vlaamse Federatie Kusthengelen) aangesloten clubs. De organisatie wordt telkens verzorgd
door een andere club, dit jaar was het de beurt aan Zeehengelclub GANDA. Zij kozen het strand
van Wenduine als parcours en de datum was 10 maart.
Iedere club mag een team van 6 deelnemers afvaardigen, allen lid van de club uiteraard. Er wordt
gevist volgens de reglementen van de VFK dus wordt het parcours verdeeld in 6 sectoren en in
iedere sector staat een lid van de deelnemende clubs.
Dit jaar waren er 10 clubs ingeschreven dus in totaal 60 deelnemers. Het parcours en de datum
wordt gekozen door de inrichtende club maar het meeste werk wordt toch gedaan de mensen van
het bestuur van de VFK, zij zorgen voor de plaatsloting, controle en opmaken van de uitslag.
Op zaterdag 10 maart was het dus verzamelen geblazen in café De Beurs te Wenduine voor de
plaatsloting.
De wedstrijd zou starten om 12h00 en was om 16h00 afgelopen. De meeste deelnemers waren
realistisch en dachten dat de vangsten slecht tot zeer slecht zouden zijn. Eind februari, begin
maar hebben we namelijk een nogal stevige winterprik gekregen met zelfs vriestemperaturen
overdag en dat heeft ervoor gezorgd dat het strandwater stevig is afgekoeld en de meeste vissen
naar dieper en dus warmer water zijn getrokken. De gevolgen van die late winterprik zullen we
waarschijnlijk nog een paar weken ondervinden.
Om 12h00 stipt werd dan het startsignaal gegeven en kon de wedstrijd beginnen. Op het strand
voor de zeedijk van Wenduine waren 4 sectoren uitgezet, de 2 anders sectoren stonden voorbij de
surfzone richting Blankenberge. De weersomstandigheden vielen gelukkig nog mee, het was voor
de tijd van het jaar relatief warm en het bleef voor het grootste deel van de wedstrijd ook droog dus
dat viel nog mee, de vangsten daarentegen waren zoals men had verwacht, zeer slecht dus.

Als men de deelnemers ziet bij
elkaar staan om een babbeltje
te doen dan weet men al dat
het niet zeer goed is met de
vangsten.

Sfeerbeeld

Erik Peeters

Uiteindelijk wisten slechts 15 van de 60 deelnemers 1 of
meerdere visjes te vangen. Het was Erik Peeters van de
Belgische Surfcasting Club die individueel met de
overwinning ging lopen. Hij ving in totaal 2 visjes, samen
goed voor 500 punten.

De vangsten bestonden hoofdzakelijk uit platvis,
voornamelijk bot en af en toe een schar, er werd slechts 1
ondermaats gulletje gevangen.

De individuele uitslag ziet eruit als volgt :

Daar het hier echter gaat om het Belgisch kampioenschap strandhengelen voor club zijn het de
teamresultaten die tellen. Hiervoor telt men de plaatspunten van de 4 best gerangschikte
teamleden bij elkaar op, het team met de minste punten is dan de winnaar. Jammer genoeg
waren er zeer weinig deelnemers met vis en alle deelnemers zonder vis kregen de laatste plaats
toegewezen en dus 60 punten. Het was uiteindelijk het team van “Het Loze Vissertje Maldegem”
dat met de overwinning ging lopen.

Het winnend team :

Steven Beuckels

Kevin De Meydts

Michaël Verniest

Patrick De Smet

Patrick Verniest

Peter Van Lierde

De einduitslag per club ziet eruit als volgt ;

Proficiat aan de winnaars !!!
Met dank aan de controleurs :

Yvan en Joeri
Filip en William

