Verslag Competitie 17 juli 2021

DE OMSTANDIGHEDEN
WIND

WEER

ALGEMEEN

4 BFT

19 °C

Noord (N)

Zonnig

afnemende wind

lekker visweertje

Pernis

STATISTIEKEN & UITSLAG
STATISTIEK

AANTAL

#

NAAM

Totaal aantal deelnemers:

19

1

Deelnemers met vangst:

14

Aantal gevangen vissen:
Totale lengte:
Grootste gevangen vis:

Auteur: Ed van Zanten

#VISSEN

#LENGTE

Ed van Zanten

7

252 cm

2

Mischa Voskamp

5

194 cm

40

3

Joop Rouette

4

184 cm

1207 cm

4

Hen Dankier

2

78 cm

75 cm

5

Willem Louman

7

130 cm

6

Bert Heukels

1

66 cm

7

Johan Veenstra

2

92 cm

8

Bert Klein

2

43 cm

9

Paul van Boheemen

5

63 cm

10

Ruud Hogevorst

1

27 cm
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VERSLAG

Winnaar Ed van Zanten krijgt de waardebon van Jan Dibbets.

In de week voor de wedstrijd volgde ik met belangstelling de weersvooruitzichten. Droog, een graadje of 19 maar wel een hele week met een flinke
noordenwind. Een richting die je bij het vissen in Pernis liever niet hebt. Gelukkig bleek op de dag zelf dat de Noord 5 in de loop van de avond zou zakken naar
Noord 2 á 3. Dit bleek gelukkig ook zo te zijn. Met een 19-tal vissers stonden we op een mooi ruim uitgezet parcours (bedankt Paul !). Zelf stond ik op het
midden van het parcours want door middel van loting en inschrijving in de hengelsportwinkel Westland (bedankt Jan Dibbets., Jan Groenewegen en Koos van
der Stap !) bleek ik op nr. 9 te staan. Eerst ff lekker ouwehoeren met de buurmannen Roel en Bert Kleijn en om 19.00 uur konden we beginnen. Door de flinke
noordenwind was de werpafstand een stuk minder dan normaal. Volgens Roel niet erg want hij had een aantal dagen eerder met soortgelijke omstandigheden
met dichtbij vissen flink gevangen. Dat het elke dag anders is werd maar weer bewezen. Alleen Bert Heukels en Willem Louman (ondanks een vastgelopen
molen) vingen in de eerste draai een paling waarvan die van Willem met 75 cm direct de grootste van de avond was. Bij de rest en mij niets. Daarna bleef het
stil met de vangsten zelfs heel lang stil. Voor sommigen zelfs jammergenoeg tot het einde van de wedstrijd. Het was sprokkelen met de vangsten en maar
hopen dat er een paling tussen zat voor de cm’s. Het totaal aantal gevangen palingen bleef steken op 11 stuks. Zelf wist ik er hier 3 van te vangen en ook nog
een 3-tal botjes en een éénpunter (zw. grondel). Opmerkelijk was ook dat er – volgens mij – maar één tong werd gevangen. Van Geert van Leeuwen ontving ik
nog een gekookt eitje en een 3-tal gehaktballetjes. Waar maak je dat nu mee en nog geserveerd door Ruud Hogervorst? Bedankt Geert!! Tijdens de wedstrijd
konden we ook genieten van een dame die met een diepe basstem vroeg of we nog wat gevangen hadden. Na wat uitleg te hebben gegeven liep zij vrij spoedig
door op zoek naar een andere visser waarvan ik de naam maar hier niet zal vermelden. Na afloop heb ik samen met Jan Groenewegen de uitslag uitgerekend,
werden de prijzen uitgedeeld en konden we om 23.45 uur allemaal weer naar huis. De meeste vissers met de lichten van de auto aan en een enkeling met de
lichten van de auto uit. Na wat telefoonverkeer was ook dit opgelost en konden we allemaal veilig onze weg vervolgen. Volgende wedstrijd zaterdagavond 28
augustus. De locatie wordt nog definitief bekend gemaakt maar hoogstwaarschijnlijk het strand. Bij deze wens ik iedereen ook een fijne vakantie toe.
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Parkoers waar vanavond werd gevist .

Auteur: Ed van Zanten
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3/3

Publicatie: 17 juli 2021

