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Introductie
Verslag winnaar Rob de Blois .

Mooi zeetje voor de Zeebaars !

De omstandigheden
WIND

WEER

3 BFT

15 °C

Noord (N)

Perioden met zon

met uitschieters naar 4

ook een buitje regen .

ZEE
Prima te vissen !

De wedstrijd in het kort
De zevende wedstrijddag was aangebroken dus vroeg uit de veren om de visspullen klaar te zetten voor deze mooie visdag het beloofde een
goed vooruitzicht te worden.
Bij de viskeet aangekomen was het al een drukte van belang van allemaal medevissers.
Onder het genot van koffie en thee werden de nummers geloot door Koos en Jan Dibbits.
Mijn lotnummer was gevallen op nr. 11 nadat iedereen was in geloot op naar de twee tractoren die met rokende motoren al klaar stonden op de
parkeerplaats van de reddingsbrigade.
Nadat iedereen zat konden we vertrekken naar de zandmotor het was hoogwater dat betekende veel goeds, genoeg stroming voor veel vis.
Nadat ik de nummers had uitgezet terug naar mijn nummer hengelspullen uitpakken om de vis te vangen.
Precies om 9 uur klonk daar het begin signaal dus vertrokken vele stukken lood richting de horizon.
De eerste anderhalf uur was het vrij rustig nadat we verder naar voren konden ging het een stuk
beter de eerste worp in het diepe gedeelte was gelijk raak een mooie zeebaars links en rechts werd er ook bot en zeebaars gevangen.
Tot het einde werd er bijna door iedereen wel vis gevangen.
Naar het einde toe had ik er 5 stuks naar binnen weten te halen.
Om een uur klonk het eind signaal dus vlug inhalen met de laatste haal wist ik nog een mooie baars binnen te halen spullen inpakken naar de
tractor terug naar de viskeet.
Waar onder het genot van een drankje en een hapje het uitrekenen kon beginnen door Jan en Ed.
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De statistieken
STATISTIEK

AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

26

Deelnemers met vangst:

20

Aantal gevangen vissen:

52

Totale lengte:

1753 cm

Grootste gevangen vis:

46 cm

De Uitslag
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#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1

Rob de Blois

5

205 cm

2

Rene Olsthoorn

5

202 cm

3

Arnold Talmon

6

185 cm

4

Ed van Zanten

6

169 cm

5

Jan Dibbets

4

159 cm

6

Rene berger

3

112 cm

7

Tom van der Geest

4

135 cm

8

Cor Jordaans

3

104 cm

9

Koos van de Stap

3

84 cm

10

Willem Louman

2

46 cm
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