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DE OMSTANDIGHEDEN
WIND

WEER

ALGEMEEN

4 BFT

7 °C

Noordwest (NW)

Perioden met zon

later aantrekkend naar 5

Storm was gelukkig gaan liggen .

Waterweg Maassluis

STATISTIEKEN & UITSLAG
STATISTIEK

AANTAL

#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

Totaal aantal deelnemers:

18

1

Bert Heukels

5

105 cm

Deelnemers met vangst:

15

2

Rene Olsthoorn

3

83 cm

Aantal gevangen vissen:

32

3

Roel kranenburg

3

69 cm

Totale lengte:

790 cm

4

Rob de Blois

2

62 cm

Grootste gevangen vis:

41 cm

5

Johan Veenstra

2

64 cm

6

Ron Koppe

2

62 cm

7

Gerrit Vinke

2

61 cm

8

Mischa Voskamp

2

46 cm

9

Jan Dibbets

2

43 cm

10

Leo Vollebregt

2

42 cm
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VERSLAG

Winnaar van vandaag Bert Heukels

Voor de 3de keer vissen met de maatjes van ter Heijden Voor mij is het wel leuk om weer even in de waterweg te vissen, ben geboren en getogen in Maassluis.
Dus voor mij een thuiswedstrijd. Zoals gewoonlijk ff wat piertjes ophalen bij hengelhuis Westland daarna lekker naar huis, piertjes in de koelkast en dan gelijk
maar een paar lijnen knopen. Onder het lijnen knopen krijg ik het telefoontje van Roel Kanariepiet of ik ook 2 lijntjes kan knopen voor hem want hij wilde wel
eens een keer in de top 3 eindigen. En Jim zijn nekkie moest eraf zei hij lachend. Vind het wel knap dat je op zo’n leeftijd nog zo gedreven bent. ’s Avonds nog
even de piertjes omgepakt zodat ze goed waren in gedroogd, spulletjes klaargezet en de wekker gezet. ’s Morgens aangekomen bij de waterweg stond Paultje
die weer super uitgezet heeft ook nog eens het verkeer te regelen, super Paul. Bij plekje nr 14 aangekomen kwam ik tot de conclusie dat het wel heel hard
stroomde. Dat merkte we ook wel toen we voor de 1ste keer ingooiden. Binnen 5 min lag mijn lood aan de kant 210gr,geankerd. Gauw binnen gedraaid en dan
maar een uurtje gewacht met vissen, dat was best leuk. Zo konden we met zijn allen toch even bijkletsen . op een gegeven moment stond ik bij Jim en René ff
te kletsen ,ik zei hey jongen het stroomt wat minder volgens mij. Pakte daarop een stok en gooide die in het water. Het stroomde inderdaad minder, dus hub
snel naar de hengel en vissen. En inderdaad rechts en links van mij werd er vis gevangen. Dat gaf de burger weer moed en ging zelf ook vis vangen, met het
eind resultaat was 5 visjes. Dus al met al best een leuke dag. Wil ook de mannen nog even bedanken die voor elke wedstrijd gaan voorvissen, dit heeft zeker
nut. Maar we kunnen niet vechten tegen moeder natuur!!!
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Laag water en een hoop stroom !
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