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Introductie
Verslag wedstrijd Pernis .

De omstandigheden
WIND

WEER

3 BFT

25 °C

Noord (N)

Zonnig

met uitschieters naar 4 en 5

prachtig weer

ALGEMEEN
vissen Europoort dus rustig

De wedstrijd in het kort
Vanwege het aanhoudende mooie weer en de daardoor te verwachten badgasten op het strand werd door de strandviscommissie de keuze
gemaakt om uit te wijken. Maar waar naar toe? Calandkanaal, Nieuwe Waterweg, Dintelhaven smal of Pernis? Vanwege het hoge water aldaar
op het moment van vissen werd uitgeweken naar Pernis. Zelf stond ik op steknr. 10 wat exact de overgang tussen vak A en B was. Ik kon dus
mooi de overige 16 vissers in de gaten houden. Naast mij stonden Jan Groenewegen en Rob de Blois en wie weet kon ik nog wat hun
opsteken. Na de toeter kwam Jan direct buurten en hij kon mooi zien dat ik binnen 3 minuten een paling van 45 cm ving. Altijd lekker om zo te
beginnen. Verder werd eigenlijk niets gevangen. Sporadisch een visje. Na een uurtje ving ik plotseling een maatse tong. Willem Louman had 15
uur voor onze wedstrijd ook al in Pernis gevist met De Eurovissers en kwam na afloop er achter dat er (veel) grondels waren gevangen. Jan
wist dit en zowaar ze zaten er nog. Niet alleen grondels maar ook voorns. Jan wist er 4 te vangen. Ik ben snel overgeschakeld en wist ook de
nodige grondels te vangen. Op één na allemaal groter dan 10 cm. Alleen het vangen van voorns lukte mij niet. Ik heb even bij Jan “gekeken”
en zag hoe hij ze ving. Dit ook gedaan en uiteindelijk ving ik er 3. Een kwartier voor tijd heb ik de laatste worp ver weggegooid om mijn spullen
te kunnen gaan opruimen. Jan zei dat ik wel een paling zou vangen omdat ik altijd geluk heb. Mooi dat hij het fout had want ik niet alleen een
mooie paling van 54 cm maar ook een bot 26 cm in de laatste draai. Altijd leuk. Na afloop direct alles uitgerekend. Het bleek dat Koos van der
Stap de grootste vis had gevangen namelijk een paling van 60 cm en dat ik samen met mijn buurmannen Rob en Jan op het ereschavot mocht.
We stonden dus op de “goede” plek maar we hebben deze plek ook weten te verzilveren.

De statistieken
STATISTIEK

AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

17

Deelnemers met vangst:

15

Aantal gevangen vissen:

125

Totale lengte:

1560 cm

Grootste gevangen vis:

60 cm

De Uitslag

Auteur: Ed van Zanten

#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1

Ed van Zanten

23

399 cm

2

Rob de Blois

22

169 cm

3

Jan Groenewegen

13

161 cm

4

Willem Louman

17

119 cm

5

Koos van de Stap

6

154 cm

6

Jan Dibbets

3

95 cm

7

Jamy Posthumus

21

137 cm

8

Rene Olsthoorn

4

92 cm

9

Ron Koppe

3

64 cm

10

Joop Schildknegt

2

51 cm
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Winnaar Ed van Zanten met zijn welverdiende bon van Hengelsport Westland.

Extra Informatie
volgende wedstrijd 26 Augustus.
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