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DE OMSTANDIGHEDEN
WIND

WEER

ALGEMEEN

6 BFT

15 °C

Noord (N)

Zwaar bewolkt

Wind dwars over het water

wel droog

Pernis ivm Harde wind .

STATISTIEKEN & UITSLAG
STATISTIEK

AANTAL

#

NAAM

Totaal aantal deelnemers:

14

1

Deelnemers met vangst:

13

Aantal gevangen vissen:
Totale lengte:
Grootste gevangen vis:

Auteur: Ed van Zanen

#VISSEN

#LENGTE

Ed van Zanten

31

535 cm

2

Willem Louman

30

479 cm

124

3

Jan Groenewegen

11

169 cm

2159 cm

4

Bert Klein

4

126 cm

59 cm

5

Jan Dibbets

7

161 cm

6

Joop Rouette

8

122 cm

7

Paul van Boheemen

11

121 cm

8

Koos van de Stap

7

101 cm

9

Johan Veenstra

3

94 cm

10

Roel Kranenburg

2

54 cm
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VERSLAG

Harde wind dus paraplu was wel lekker vandaag .

Door wederom te slechte weersomstandigheden besloot de viscommissie uit te wijken van het strand naar Pernis. Gezien de windkracht N 6 een begrijpelijk
beslissing. Pernis is een locatie waar ik graag mag vissen. Dit vanwege de aanwezigheid van zowel zout als zoetwatervissen. Omdat ik geen enkele ervaring
heb met het vangen van zoetwatervissen heb ik de afgelopen periode goed gekeken en geluisterd naar onze leden die wel veel vissen in zoetwater. Omdat je
nooit weet of ze er wel zitten heb ik zowel aas voor zoutwater als zoetwater mee genomen. Omdat ik vooraf had vernomen dat de vangsten bij Pernis slecht
waren was ik van plan om tijdens daglicht dichtbij proberen zoetwatervissen te vangen en pas in de laatste 1 á 1,5 uur ver weg proberen zoutwatervissen te
vangen. Toen ik op het parcours aankwam stonden een 2-tal vissers met ieder 2 hengels te vissen. Ze gaven aan in totaal 5 uur met elkaar pas 5 vissen te
hebben gevangen. Ook de dagen ervoor was het volgens de heren niets. Op basis hiervan besloot mijn plan vast te houden en niets te wijzigen. Door vakanties
van een aantal leden waren we met een klein clubje van 14 vissers. Het mocht echter de pret niet drukken en uiteindelijk ook veel gelachen (o.a. over een lid die
tijdens een pleziertocht in een gehuurde boot te Amsterdam vanwege een brandende motor deze moest afblazen). Om 19.00 uur gingen we van start en viste ik
heel dichtbij. Wel goed om mijn heen kijken of er toch zoutwatervissen werden gevangen. Dit bleek niet het geval te zijn. Uiteindelijk ving ik 4 soorten vis tijdens
daglicht te weten blankvoorn, bliek, grondels en een mooie zoetwaterbaas. Nadat het donker was geworden ving ik nog één paling, 2 botten en 3 mooie tongen.
In totaal 535 cm en 31 vissen. Daarnaast nog zeker 5 grotere vissen, waaronder een dikke vette brasem, voor mijn neus naar beneden zien vallen omdat de vis
niet goed gehaakt was. Teammaatje Willem had blijkbaar dezelfde tactiek en kwam tot 30 vissen en 479 cm en werd hiermee de andere vak winnaar.
Gefeliciteerd hiermee. Van de 14 vissers hadden er 13 iets op de wedstrijdkaart staan. Na de uitslag te hebben uitgerekend konden we om 23.45 uur huis.
Precies op tijd. Tijdens de wedstrijd was het namelijk droog maar op de terugweg was ik blij dat er ruitenwissers op mijn auto zaten. Volgende wedstrijd op
zondag 19 september 2021 om 09.00 uur. Hopelijk op het strand van Ter Heijde incl. mooi weer en met meer leden. Ed van Zanten
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Veel grondels

Ook veel mooie voorns !

later op de avond ook nog wat tongen en paling .
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