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DE OMSTANDIGHEDEN

WIND

3 BFT
Zuid (Z)

wind schuin op de kant.

WEER

13 °C
Zonnig

prima vis weer.

ALGEMEEN

Calandkanaal

STATISTIEKEN & UITSLAG

STATISTIEK AANTAL

Totaal aantal deelnemers: 21

Deelnemers met vangst: 12

Aantal gevangen vissen: 47

Totale lengte: 960 cm

Grootste gevangen vis: 26 cm

# NAAM #VISSEN #LENGTE

1 Bert Heukels 12 247 cm

2 Mischa Voskamp 9 179 cm

3 Jim Sonneschein 6 128 cm

4 Ron Koppe 3 64 cm

5 Rene Olsthoorn 4 84 cm

6 Paul van Boheemen 3 61 cm

7 Ed van Zanten 2 42 cm

8 Willem Louman 2 39 cm

9 Bert Klein 2 39 cm

10 Jan Groenewegen 1 20 cm
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VERSLAG

Parkoers aan het Calandkanaal

Het is zaterdag avond en ga beginnen met het klaarmaken van mijn vis kist. Daarna ga ik even kijken naar de beestjes in mijn koelkast , de beestjes liggen er
goed bij. Kan alleen de Calland kanaal haaklijnen nog niet vinden. Het is ten slotte 2 jaar geleden dat ik daar gevist heb. Na deze lijnen weer gevonden te
hebben en gecontroleerd ,spulletjes bij elkaar geraapt en alles klaargezet voor een zonnige zondag. Even vissen met de maatjes van Ter Heiden in het Calland
kanaal, we hebben daar om 9 uur afgesproken. Het beloofde een mooie dag te worden. Om 9 uur ging het fluitje van Koos en iedereen gooide in zover hij kon.
Bij de eerste draai pakte ik een visje, bij de 2de draai een mooie schar. Daarna ben ik ff gaan wandelen en ff gaan kijken bij Roel Kanariepiet. Daar hoorde ik al
snel dat Mischa veel vis ving, zelfs Jim kon hem niet bijhouden. Terug gekomen op mijn stekkie pakte ik bij de 3de draai 2 vissen. Ik ben daar nog even
overgeschakeld op andere lijnen om nog verder te vissen maar dit leverde helaas geen vis op. 2 trekken zonder vis, helaas. Toen weer overgeschakeld naar het
oude waarna ik weer vis ging vangen. Daarna had ik geen trek meer zonder vis, dus was een goede beslissing. Ik eindigde met 12 vissen. Langs deze weg wil
ik ook de vrijwilligers bedanken die het steeds mogelijk maken , mannen bedankt. Groetjes Bert Heukels
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Kwam nog een aardig bootje langs in de Watereg !!
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