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DE OMSTANDIGHEDEN

WIND

4 BFT
Noordnoordoost (NNO)

wind in de rug

WEER

8 °C
Perioden met zon

 in het zonnetje goed uit te houden

ALGEMEEN

Waterweg bij Vlaardingen

STATISTIEKEN & UITSLAG

STATISTIEK AANTAL

Totaal aantal deelnemers: 21

Deelnemers met vangst: 18

Aantal gevangen vissen: 54

Totale lengte: 1474 cm

Grootste gevangen vis: 55 cm

# NAAM #VISSEN #LENGTE

1 Rob de Blois 6 211 cm

2 Arjan van Velzen 5 81 cm

3 Ed van Zanten 5 197 cm

4 Geert van Leeuwen 2 73 cm

5 Joop Rouette 5 195 cm

6 Hen Dankier 3 58 cm

7 Jim Sonneschein 7 149 cm

8 Willlem Louman 3 54 cm

9 Mischa Voskamp 4 93 cm

10 Bert Klein 1 43 cm

Auteur: Rob de Blos Pagina 1/3 Publicatie: 11 april 2021



Verslag Competitie 11 april 2021

VERSLAG

Winnaar van vandaag Rob de Blois

De 4e competitie wedstrijd stond op het spel deze zondag. Het beloofde niet zulk mooi weer te worden. De hele week werd slecht weer voorspeld ook deze
zondag. Maar naarmate de week vorderde beloofde het toch nog een mooie dag te worden .Met de wind in de rug werd er voor het parcours bij Sanders
meubelstad gekozen deze zondag .Mij lotnummer werd geloot op nummer 4 niet zover bij het Delta hotel vandaan tussen Ed en Gerrit. Bij het parcours
aangekomen spullen uitgeladen op naar de stek daar aangekomen hengels opgetuigd om 9 uur te beginnen. Mijn lotnummer werd geloot op nummer 4 niet
zover bij het Delta hotel vandaan tussen Ed en Gerrit. Het fluitsignaal klonk klokslag 9 uur gingen de 21 stukken lood richting het ruime sop. De eerst 2 uur was
het nog niet veel 1 grondel maar op de rest van het parcours werd er toch wel een visje naar boven gehaald .Maar na het tweede uur verstreek was ging het
ineens lopen eerst een mooie brasem van 52 cm. en kort daar op weer een van 50cm . Daar op volgde nog twee zeebaarzen en een bot op het laatst viel het
ineens stil. Om 1uur klonk het eind signaal het was gelukkig droog gebleven met een zonnetje spullen inpakken op naar de prijs uitrijking. Op de parkeerplaats
werd er door Jan en Ed de eind uitslag berekend daaruit bleek dat ik de winnaar van de dag geworden was.
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Laag water en wat lastig lopen .

Er werden een paar grote Brasems gevangen tot wel 55 cm .

Totaal 15 Zeebaarzen met als grootste een Baars van 45 cm
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