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DE OMSTANDIGHEDEN

WIND

5 BFT
Zuidwest (ZW)

af en toe naar 6

WEER

11 °C
Perioden met zon

Gelukkig de hele wedstrijd droog

ALGEMEEN

uitwijk naar Pernis ivm storm

STATISTIEKEN & UITSLAG

STATISTIEK AANTAL

Totaal aantal deelnemers: 21

Deelnemers met vangst: 21

Aantal gevangen vissen: 293

Totale lengte: 7671 cm

Grootste gevangen vis: 38 cm

# NAAM #VISSEN #LENGTE

1 Bert Heukels 36 1006 cm

2 Jim Sonneschein 18 443 cm

3 Paul van Boheemen 28 776 cm

4 Rene Olsthoorn 14 377 cm

5 Mischa Voskamp 21 522 cm

6 Roel kranenburg 12 304 cm

7 Ed van Zanten 19 495 cm

8 Theo Boeters 10 272 cm

9 Ron Koppe 18 489 cm

10 Bert Klein 11 258 cm
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VERSLAG

Parkoers van vandaag Pernis.

De 11 de competitiewedstrijd werd helaas niet gevist aan het strand maar in Pernis, wat een goede beslissing was. Op mijn stek aangekomen zag ik dat ik in
een sterk vak stond. Koos had de top 4 in stand in vak B geloot, hoe krijgt hij het voor elkaar? Ik stond zelf op een kopnummer, dus daar was ik wel blij mee.
Mijn vismaatje Jim Sonneschijn had het andere kopnr dus dit motiveerde mij om vol gas te gaan. Mijn eerste draai was direct een trek van 3, mijn 2de draai ook
een trek van 3. Je moet goed opletten in Pernis dat je niet over de vis heen gooit. Dat is de tip die ik jullie allemaal wil meegegeven. Wees ook niet te zuinig met
je aas! Mijn vader zei altijd boven water is voor de visser , onder water is voor de vissen en dat is het belangrijkste. Ik heb zelf deze competitiewedstrijd met een
hengel van 30 jaar oud gevist. Ik heb geen geheimen , als je vragen hebt kom gerust naar me toe.

trekken van 3 was geen uitzondering ! Ook werden er nog een paar tongen gevangen !
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waterkaart van visgebied rode rand is kleirand daar achter de vaargeul 1
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