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DE OMSTANDIGHEDEN

WIND

4 BFT
Zuid (Z)

Rugwind

WEER

14 °C
Perioden met zon

goed visweer

ZEE

lekkere branding

STATISTIEKEN & UITSLAG

STATISTIEK AANTAL

Totaal aantal deelnemers: 20

Deelnemers met vangst: 20

Aantal gevangen vissen: 95

Totale lengte: 2849 cm

Grootste gevangen vis: 45 cm

# NAAM #VISSEN #LENGTE

1 Mischa Voskamp 11 341 cm

2 Bert Heukels 6 181 cm

3 Jim Sonneschein 11 302 cm

4 Rob de Blois 7 173 cm

5 Arjan van Velzen 7 264 cm

6 Hen Dankier 5 157 cm

7 Ron Koppe 7 205 cm

8 Ruud Hogevorst 5 142 cm

9 Rene Olsthoorn 6 148 cm

10 Martin van de Drift 4 131 cm
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Winnaar van vandaag Mischa Voskamp !

Vandaag gingen we met 21 man (1introduce)richting het strand van Monster. Gelukkig hadden we weer best weer en was benieuwd wat de dag ging brengen.
Het leek erop dat de lage nummers vandaag een mooi stukje hadden geloot en naar het midden toe lag het bankje knap ver weg.Een paar hadden de mazzel
dat ze een droog stuk voor zich hadden en konden een behoorlijk stuk naar voren .Maar goed nadat de toeter was gegaan eerst maar is kijken of het te halen
was om over de bank heen te komen, zag dat Ed en Koos dichtbij gingen vissen dus dat kon ik mooi in de gaten houden .Na een minuut of 10 maar is kijken en
begon met een baars van 32, das lekker. Dus hop knallen met die hap en geregeld bleef er vis binnen komen , nog wel wat last van een paar surfers die
natuurlijk recht voor ons moesten gaan vervelen maar die gingen na korte tijd onze linker buren pesten.Nog een paar keer voor de bank geprobeerd maar daar
kwam bij mij geen vis uit , Koos pakte er een paar botten en Ed kon er dichtbij ook een paar pakken maar uiteindelijk maar ver weg blijven vissen .Was soms
wel even spannend met de grotere baarzen maar gelukkig uiteindelijk maar 1 gelost.Weer heerlijk gevist met lekker weer en gelukkig voor iedereen vis. Mocht
met Arjan nog de kanjerpot delen en prijs in de loterij dus weer is niks te klagen Volgende wedstrijd is op 7 november en voor diegene die ingeschreven staan
voor de N.F.B die is op 23 oktober op Noordwijk. Groetjes Mischa ,
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