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Introductie
Een nieuw jaar, met nieuwe kansen.
Na het succes van de Jagro bokaal met 83 deelnemers, is dit de de eerste competitiewedstrijd van 2019.
Naar aanleiding van de Jagro bokaal hebben zich 5 nieuwe leden aangemeld! Mannen, hartelijk welkom.

De omstandigheden
WIND

WEER

ZEE

3 BFT

2 °C

Zuidoost (ZO)

Perioden met zon

door de landwind prima
omstandigheden

Regelmatig een zonnetje

Vlak zeetje

De wedstrijd in het kort
Om 06.00 uur liep de wekker af, snel brood smeren, visspullen inladen en naar de club.
Zoals gewoonlijk stond Johan al klaar met de koffie, top Johan.
Na bij Rob ingeschreven te hebben voor de kanjerpot, bij Koos en John een rondje bingo gespeeld. Hier trok ik plaats nummer 9.
Om 08.10 uur vertrokken we richting zandmotor, een koud ritje.
Om 09.00 uur begon de wedstrijd, Zelf had ik het idee dat er niet veel gevangen zou worden, maar tot mijn verbazing, gelijk de eerste draai 2
vissen. Moet niet gekker worden, de nul is weg.
Mijn buurman Bert Kleijn ving ook gelijk 2 vissen. Zo dat gaat lekker.
Om 10.30 uur kwam het zonnetje erbij, en werd het lekker op het strand. Met regelmaat kwamen de vissen binnen, zelfs een keer 3 tegelijk.
Aan het eind van de wedstrijd had ik er 18 gevangen, wat de eerste plaats opleverde. Door alle deelnemers werd vis gevangen, 127 stuks, dit is
wel eens anders geweest in januari.
Een fantastisch begin van het nieuwe seizoen.

De statistieken
STATISTIEK

AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

24

Deelnemers met vangst:

24

Aantal gevangen vissen:

127

Totale lengte:

2224 cm

Grootste gevangen vis:

29 cm

De Uitslag

Auteur: Jan Dibbets

#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1
2

Jan Dibbets

18

315 cm

Koos van de Stap

7

149 cm

3

Bert Klein

8

151 cm

4

Rene Berger

7

134 cm

5

Ed van de Vegt

8

127 cm

6

Arno Arkestein

7

117 cm

7

John Duynisveld

5

115 cm

8

Joop van de Velde

6

109 cm

9

Geert van Leeuwen

6

114 cm

10

Joop Rouette

6

96 cm
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Extra Informatie
Arno Arkensteijn won de kanjerpot met een bot van 29 cm.
Volgende wedstrijd 24 februari 2019

Auteur: Jan Dibbets
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