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Introductie
Vandaag alweer de derde wedstrijd van het seizoen onder barre omstandigheden !

De zee viel nog mee gelukkig maar verder een ijskoude wind schuin over het strand !

De omstandigheden
WIND

WEER

6 BFT

-2 °C

Oostnoordoost (ONO)

Perioden met zon

met uitschieters naar 7

gevoelstemperatuur -15 graden

ZEE
Goed te vissen

De wedstrijd in het kort
Het was eigenlijk geen doen vandaag maar toch waren er nog 17 malloten naar de Viskeet gekomen om de kou te trotseren.
En jawel koud was het zeker dus iedereen aangekleed als een Michelin mannetje en sommige onherkenbaar door een bivak muts.
Willem Louman had zaterdagavond een wedstrijd gepland staan op het strand van Hoek van Holland met de Eurovissers maar die waren
uitgeweken naar het Calandkanaal omdat er werd gezegd dat er heel veel vuil in het water op het strand zat.
Dus als je dit hoort vooraf dan ben je niet blij maar gelukkig was de zee brandschoon en viel er goed te vissen en er werd ook gelukkig nog een
visje gevangen hoewel het wel plaatselijk was. Nu was het vooraan in het vak weer beter.

Er werden wat gulletjes , schar , bot en wijting gevangen
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Om 1 uur ging de toeter en werden we opgehaald door jawel 2 trekkers die het allebei weer deden !!
Lekker naar de Viskeet om onder het genot van een hapje en een drankje weer een beetje bij te komen .
En zoals altijd was er weer een winnaar en deze keer Rene Olsthoorn die vorig jaar ook al een paar keer het potje had gewonnen en aan mij
heeft gevraagd om een verslagje te schrijven.
Rene gefeliciteerd !!
Rest van de uitslag onderaan dit verslag .

Ed van Zanten won de kanjerpot met een Gul van 43 cm , die was trouwens groter als deze op de foto !!

De statistieken
STATISTIEK
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AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

17

Deelnemers met vangst:

11

Aantal gevangen vissen:

26

Totale lengte:

699 cm

Grootste gevangen vis:

43 cm
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Winnaar die zijn welverdiende bon in ontvangst neemt van Jan Dibbets !

De Uitslag
#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1
2

Rene Olsthoorn

6

153 cm

Johan Veenstra

2

54 cm

3

Rob de Blois

4

133 cm

4

Ed van de Vegt

1

28 cm

5

Jan Groenewegen

4

98 cm

6

Kees Klerks

1

22 cm

7

Willem Louman

2

49 cm

8

Jan Dibbets

2

47 cm

9

John Duynisveld

2

44 cm

10

Ed van Zanten

1

43 cm

Extra Informatie
Op naar de volgende wedstrijd die we dan vissen tegen de politie dus alibi verzekerd !!
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