Verslag Competitie 09 december 2018

Introductie
Verslag van de winnaar in de Waterweg bij Maassluis.

De omstandigheden
WIND

WEER

5 BFT

9 °C

Noordnoordwest (NNW)

Zwaar bewolkt en regen

ALGEMEEN
Waterweg was goed te vissen

6

De wedstrijd in het kort
Vandaag alweer de laatste wedstrijd van het jaar 2018
Deze stond gepland op de zandmotor.
De hele week al een harde wind, met wat ze opgaven voor de zondag zag het er niet naar uit dat we het strand op konden.
En zo besloten de wijze mannen dat we gingen uitwijken naar de Waterweg in Maassluis.
Omdat ik daar vorig jaar ook winnaar was met 56 vissen, klonk dat goed in me oren.
Nadat dat ik zaterdag in de winkel van Hengelsport Westland mijn aas ben wezen halen,en nog wat tips van Koos en Jan had gekregen, nog
even wat lijnen geknoopt (gewoon de zelfde die ik ook op het strand gebruik) op naar de zondag.
Ik had aan Jan gevraagd of hij een nr. wou trekken, zodat ik dan gelijk vanuit Naaldwijk naar Maassluis kon rijden.
Nadat ik een appje van Jan gekregen had, dat ik nr. 1had, op gemak naar de waterkant gewandeld.
Paul was net bezig met uitzetten van de nummers (goed bezig Paul).
De wind zou draaien naar NW 5a6 dus dat zat wel goed toch nog een beetje in de rug.
Om klokslag 9.00 uur gaat de toeter en kunnen we beginnen.
Mijn eerste worp vliegt meteen om een boei heen die links van mij ligt,lekker begin zeg,
terwijl ik snel een andere lijn bevestig zie ik Jan al 2 vissen op draaien.
Mijn 2e worp gaat gelukkig iets beter en na een minuut of 2 staat de hengel al te rammelen.
Omdat mijn ervaring is dat er in dit water gemakkelijk 3 te gelijk aan kunnen komen, moet je geduld op kunnen brengen dus nog even wachten
en maar hopen.
En ja 3 te gelijk dat is een lekker begin.
Na een uur zat me emmertje bijna vol dus toch maar effe meten bij Jan Dibbets.
De teller kwam op 14 stuks, niet slecht.
Zo verliep de ochtend met hard werken en met veel vis.
Toen om 13.00 uur de toeter ging nog effe de laatste vis meten en alles optellen.
Uiteindelijk kwam mijn aantal op 62 vissen.
Al met al een leuke visserij!
Met een moe maar voldaan gevoel terug naar de viskeet en een lekker hapje en drankje doen bij Johan..
Rene

De statistieken
STATISTIEK

AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

20

Deelnemers met vangst:

20

Aantal gevangen vissen:

698

Totale lengte:

16517 cm

Grootste gevangen vis:
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#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1
2

Rene Olsthoorn

62

1506 cm

Jaimy Posthumus

47

1147 cm

3

Willem Louman

59

1409 cm

4

Ed van Zanten

45

1071 cm

5

Jan Dibbets

58

1387 cm

6

John Duynisveld

38

891 cm

7

Monhim el Amin

45

1037 cm

8

Ed van de Vegt

37

869 cm

9

Koos van de Stap

41

967 cm

10

Paul van Boheemen

30

688 cm
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