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DE OMSTANDIGHEDEN

WIND

3 BFT
Noord (N)

schuin uit zee

WEER

19 °C
Zonnig

Heerlijk visweer .

ZEE

Goed voor een Zeebaars

STATISTIEKEN & UITSLAG

STATISTIEK AANTAL

Totaal aantal deelnemers: 20

Deelnemers met vangst: 19

Aantal gevangen vissen: 50

Totale lengte: 1213 cm

Grootste gevangen vis: 43 cm

# NAAM #VISSEN #LENGTE

1 Mischa Voskamp 7 139 cm

2 Ed van Zanten 3 65 cm

3 Bert Heukels 4 129 cm

4 Willem Louman 3 62 cm

5 Jim Sonneschein 5 117 cm

6 Joop Rouette 2 58 cm

7 Rene Olsthoorn 3 88 cm

8 Arjan van Velzen 2 53 cm

9 Koos van de Stap 3 87 cm

10 Paul van Boheemen 2 49 cm
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VERSLAG

Winnaar van vandaag Mischa Voskamp

Vandaag weer een heerlijk ochtendje op het strand gestaan . Eerlijk gezegd had ik liever naar Pernis gegaan als je de vangstberichten mag geloven ,want daar
schijnt zeer goed vis gevangen te worden. Maar goed het werd de zandmotor en dat is natuurlijk ook geen straf met dit lekkere weer. Vandaag nummertje 9
toebedeeld gekregen en dat zag er niet slecht uit al lag het bankje toch iets verder dan ik dacht. Eerst maar is proberen dat te halen en kwam redelijk in de buurt
,maar het eerste uurtje leverde niks op.Roel was mijn rechter buurman en die vroeg of ik zijn eerste botje wilde laten meten ,natuurlijk geen probleem en toen ik
terug liep zag ik iets dat leek op een aanbeetje. Dus maar draaien en bleek een trek van 3 ..das lekker.Half uurtje later een terk van 2 botten en daarna een 1
puntertje. Nog 1 keer vanaf de bank kunnen gooien voordat ie helemaal onderliep en dat leverde nog een botje van 36 cm op .Kreeg het nog even benauwd van
de baarzen van Bert maar had gelukkig genoeg om het potje te winnen .Na afloop weer is gezellig naar de Keet voor een koud biertje en een hapje en natuurlijk
de prijsuitreiking van vandaag en verleden jaar en om een uur of 4 maar is op huis aan gegaan. Het was weer gezellig en tot volgende maand. Groetjes Mischa
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Prachtig visweer.

Bot was de meest gevangen vis .
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Vandaag werd ook nog de winnaar van 2020 gehuldigd !
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