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Introductie
Verslag van de winnaar Ronald van Os

De omstandigheden
WIND

WEER

4 BFT

ZEE

20 graden Celsius
°C

Westnoordwest (WNW)

Veel vuil in het water

Zonnig
met uitschieters naar 5
Heerlijk visweertje .

De wedstrijd in het kort
Vandaag weer een wedstrijd op de zandmotor. Eerst verzamelen in de keet, een bakkie, steknummer bij Koos halen, waadpak aan en naar de
trekkers die al stonden te wachten op het parkeerterrein. Er waren 25 vissers op komen dagen. In de wandelgangen hoorden we al snel dat de
dagen ervoor veel vuil werd getrokken en dat sommige wedstrijden eerder waren beeindigd omdat er niet te vissen viel. Maar iedere dag is
anders dus met goede moed naar onze stek. De trekkers deden het goed dus binnen no-time waren we aangekomen. Rob zette snel het
parcours uit, lekker breed uit elkaar, zodat we lekker de ruimte hadden. Het zeetje lag er eigenlijk goed bij met helder water. Zelf stond ik op nr.
24 aan het einde van het parcours en daar hadden we mooi diep water voor de deur. Links van me stond Monhim el Amin (ik mocht Mo zeggen)
een nieuw lid, rechts had ik een “slaper” en daarnaast Joop Rouette. Tja en dan gaan we beginnen, wat gaan we doen? dicht bij voor een
scholenbaarsje? of proberen bij de 2e bank te komen? Toch maar gokken om tegen de bank aan een bot of een baarsje te vangen,
omschakelen kan altijd nog. De 1e worp leverde me direct een bot van 29 cm op. Wel een berg vuil in de lijnen, maar een visje maakt een hoop
goed ?. Paar draaien geen vis, maar na een half uur kwam er een scholenbaarsje van 21 cm mee. Dat gaf de burger weer een beetje moed.
Om me heen zag ik dat er weinig of niets gevangen werd, het was eigenlijk gewoon slecht en slechte vangsten met een berg vuil op de lijnen
daar wordt je niet vrolijk van. Op een gegeven moment zag ik dat Mo een mooie baars er aan had, maar deze verspeelde hij helaas in de
branding, zonde want dit was echt een kanjer! In het verloop van de wedstrijd wist ik er nog 2 botten uit te halen. Moest goed zijn want wat ik er
van hoorde werd er bar weinig gevangen. En dat bleek ook wel later in de keet, want met 4 visjes was ik 1e geworden. De kanjerpot ging naar
Wim van Holstein die de grootste vis had gevangen, een zeebaars van 42 cm. Wim gefeliciteerd.

De statistieken
STATISTIEK

AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

25

Deelnemers met vangst:

15

Aantal gevangen vissen:

21

Totale lengte:

547 cm

Grootste gevangen vis:

42 cm
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#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1

Ronald van Os

4

103 cm

2

Wim van Holstein

1

42 cm

3

Jaimy Postumus

2

65 cm

4

Joop van de Velde

2

37 cm

5

Rob de Blois

1

36 cm

6

Han van de lek

2

35 cm

7

Paul van Boheemen

1

33 cm

8

Cees Ottens

1

31 cm

9

Jan Groenewegen

1

29 cm

10

Rene Bredeveld

1

21 cm
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