Verslag Competitie 28 april 2019

Introductie
Verslag winnaar wedstrijd op het strand van 28 April

Winnaar Rene Olsthoorn

De omstandigheden
WIND

WEER

3 BFT

10 °C

Westnoordwest (WNW)

Perioden met zon

ZEE
Mooi zeetje voor de Zeebaars

De wedstrijd in het kort
Vandaag maar weer eens een wedstrijd vissen nadat ik de vorige keer moest missen
wegens verplichtingen.
Om een uur of 6:00 gaat de wekker, brood gemaakt, koffer ingepakt en aas controleren.
Dat zag er niet al te best uit, maar ja, we gaan ervoor!!
Op de club een lekker bakkie van Johan en een balletje trekken, wat mij NR. 35 opleverde.
Nadat we met de trekker naar ons stekkie waren gebracht ( chauffeur Ed vd Vecht bedankt, super
gereden!), rustig optuigen en klaar maken. Het weer viel alles mee, een beetje miezer regen,
maar na een half uurtje kwam het zonnetje en werd het gewoon lekker...
Ik had het geluk dat NR. 35 een kopnummer was dus lekker de ruimte.
De eerste worpen leverde niks op, maar na 45 minuten kwam de eerste vis naar boven.
De worpen daarna regelmatig zelfs twee tegelijk. Wat mij uiteindelijk 11 vissen opleverde
en wat bleek bij de uitslag: een eerste plaats!
Al met al een leuke dag met goeie visserij.
Tot de volgende wedstrijd op 26 mei in Pernis.
Groetjes Rene
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De statistieken
STATISTIEK

AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

26

Deelnemers met vangst:

22

Aantal gevangen vissen:

81

Totale lengte:

2238 cm

Grootste gevangen vis:

53 cm

De Uitslag
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#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1

Rene Olsthoorn

11

339 cm

2

Hen Dankier

9

312 cm

3

Bert Heukels

9

221 cm

4

Ed van de Vegt

9

179 cm

5

John Duynisveld

6

208 cm

6

Jan Dibbets

5

111 cm

7

Cor Jordaans

4

139 cm

8

Geert van Leeuwen

2

82 cm

9

Martin van de Drift

4

105 cm

10

Wim de Bruin

2

73 cm
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