Verslag Competitie 02 juni 2019

Introductie
Verslag van de dagwinnaar Jan Dibbets van de wedstrijd op de Zandmotor 2 juni .

IN de ochtend nog lekker rustig op het strand !

De omstandigheden
WIND

WEER

2 BFT

26 °C

Zuid (Z)

Zonnig

ZEE
rustig zeetje

oplopend naar 4 BFT

De wedstrijd in het kort
Vandaag alweer de 6e wedstrijd van dit jaar. Wat gaat de tijd toch snel, voor je het weet is het alweer Kerst.
Moet er nog niet aan denken. Deze wedstrijd was gepland op de Zandmotor.
Na de koffie, verzorgt door Johan net terug uit Tenerife en een korte nachtrust van 3 uurtjes.
Vertrokken we om 07.45 uur naar onze stek, met 27 deelnemers waaronder 1 introduce.
Het parcours werd uitgezet door Paul bedankt, nr. 1 Hans Nulle bij het Schelpenpad oplopend naar
nr. 30 Ed van de Vegt onze tractor chauffeur.
Het zal vandaag wel moeilijk worden om met deze temperaturen een visje te vangen.
Om 09.00 uur het startsein, begonnen onder de kant, met een Portugese lijn.
De eerste 3 worpen leverde 2 kleine botjes op, gelukkig de nul is weg.
Daarna werd het rustig, om me heen werd ook niet veel gevangen. Rond 12.00 uur begon het
water te komen, en de temperatuur begon te stijgen naar tropische waarden. Het laatste uur leverde nog 7 botjes op.
Om 13.00 uur einde wedstrijd, met 9 vissen ben ik dik tevreden. Snel inpakken en snel naar de Viskeet,
ja jammer dit duurde wel even. Op deze eerste zomerse dag lag het strand vol met badgasten.
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Onderweg nog even een stop vanwege het zachte zand !

Zigzaggend tussen de zonneaanbidders brachten Ed en Paul ons terug. Super gereden mannen,
maar dit moeten we niet meer doen. Een alternatief is eerder beginnen of verplaatsen naar de zaterdagavond.
Uiteindelijk leverde die 9 botjes een eerste plaats op, en eerste in de 2e periode.
Tot de volgende wedstrijd op 7 juli, met tussen door voor mij een weekje Bjornevag in Noorwegen.
Groetjes Jan

Zo druk was het zondag het hele Westland lag te genieten van het mooie weer !

De statistieken
STATISTIEK

AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

26

Deelnemers met vangst:

24

Aantal gevangen vissen:

77

Totale lengte:

1777 cm

Grootste gevangen vis:
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De Uitslag
#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1
2

Jan Dibbets

9

172 cm

Paul van Boheemen

6

167 cm

3

John Duynisveld

6

154 cm

4

Bert Klein

5

121 cm

5

Arno Arkestein

5

141 cm

6

Mo el Amin

3

57 cm

7

Ed van Zanten

7

139 cm

8

Joop schildknegt

2

47 cm

9

Johan Veenstra

2

43 cm

10

Arnold Talmon

5

116 cm

Extra Informatie
Volgende wedstrijd 7 Juli . Hou de mededelingen in de gaten want bij mooi weer zal er op een ander tijdstip gevist worden of uitgeweken .
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