Verslag Competitie 08 Maart 2020

Introductie
Verslag van de winnaar van vandaag Ed van Zanten

Ed neemt zijn waardebon in ontvangst , proficiat !

De omstandigheden
WIND

WEER

6 BFT

8 °C

Zuidwest (ZW)

Enkele bui

ZEE
Behoorlijk wilde zee zeker naar
het hoge water toe .

met uitschieters naar 8

De wedstrijd in het kort
In de week voor deze wedstrijd heb ik vaak de weersverwachting geraadpleegd. Zouden we eindelijk na alle regen en stormen nu eindelijk weer
een keer kunnen vissen op het strand of moeten we weer uitwijken? De verwachtingen gingen in de loop van de week van ZW3 naar ZW6.
Uiteindelijk bleek het een ZW6 te zijn met uitschieters naar ZW8. Hierdoor koos de wedstrijdcommissie om op het strand te gaan vissen. Een
randgeval maar het was te doen. Niet echt comfortabel en goed voor een stukje extra omzet voor de viswinkels. Op een klein beetje gemiezer
na was het verder droog. Een 19 vissers waren zondag in de Viskeet aanwezig. Na het gebruikelijke bakkie koffie konden de kantnummers
geloot worden. Jan Groenewegen wist dit uitstekend voor mij te doen want hij kwam met nr. 1 terug. Of dit een voordeel zou moeten zijn wist ik
nog niet omdat ze “ergens” bij de Molenslag zouden beginnen met uitzetten. Op de plek aangekomen zag ik een flinke mui voor de deur en
was mijn keuze direct gemaakt. Dichtbij vissen en hopen op voorjaarsbotten. In het begin van de wedstrijd zaten ze er want in een aantal
draaien wist ik 3 mooie 30 ’ers te vangen. Mijn buurman op nr. 2 had er toen al 6 dus ik moest flink mijn best doen om dit gat te dichten.
Uiteindelijk ving ik nog een botje van 14 cm en één trek met een zeebaarsje incl. 30 bot. Hierna was de koek op want er werd door iedereen niet
veel meer gevangen in de laatste 2 uur. Een gigantische stroming zorgde ervoor dat je heel moeilijk kon blijven liggen. Veel vissers stopte
daarom ook eerder. Na het uitrekenen bleek ik het potje te hebben gewonnen met maar een heel klein verschil op mijn buurman. Van de 19
vissers hadden er 15 één of meer vissen. Jammergenoeg een 4-tal niet waaronder onze tractorchauffeur die ons in de 4 wheeldrive heel netjes
en rustig terugbracht.
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De statistieken
STATISTIEK

AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

19

Deelnemers met vangst:

14

Aantal gevangen vissen:

37

Totale lengte:

1097 cm

Grootste gevangen vis:

38 cm

De Uitslag
#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1

Ed van Zanten

6

168 cm

2

Bert Klein

4

103 cm

3

Mischa Voskamp

6

159 cm

4

Jan Dibbets

3

93 cm

5

Koos van de Stap

5

133 cm

6

Hen Dankier

2

50 cm

7

Jan Groenewegen

2

44 cm

8

Ruud Hogevorst

2

52 cm

9

John Duynisveld

1

38 cm

10

Wim de Bruin

2

49 cm

Extra Informatie
Volgende wedstrijd 19 april 09.00 – 13.00 Ter Heijde aan Zee
Ed van Zanten
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