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DE OMSTANDIGHEDEN
WIND

WEER

ZEE

3 BFT

12 °C

Noordwest (NW)

Zonnig

Afnemende wind

goed uit te houden met het zonnetje

nog een ruwe zee .

STATISTIEKEN & UITSLAG
STATISTIEK

AANTAL

#

NAAM

Totaal aantal deelnemers:

26

1

Deelnemers met vangst:

15

Aantal gevangen vissen:
Totale lengte:
Grootste gevangen vis:

Auteur: Mischa Voskamp

#VISSEN

#LENGTE

Mischa Voskamp

5

147 cm

2

Bert Heukels

4

136 cm

38

3

Ron Koppe

4

125 cm

1161 cm

4

Rene Olsthoorn

3

106 cm

59 cm

5

Bert Klein

5

122 cm

6

Ed van de Vegt

3

101 cm

7

Koos van de Stap

2

89 cm

8

Hen Dankier

3

70 cm

9

Willem Louman

2

60 cm

10

Ruud Hogevorst

1

40 cm

Pagina 1/3

Publicatie: 10 april 2022

Verslag Competitie 10 april 2022

VERSLAG

Zee stond nog aardig op zijn kop !

Hallo visvrienden, Vanmorgen weer is bijtijds het mandje uit om is te kijken of er nog een visje te vangen was.Om een uur of zeven bij de Viskeet en eerst maar
is een bakkie en een nummertje trekken. Nummertje 14 was het plekje voor vandaag en na een ritje op de tractor stond ik te kijken naar een soort van
wasmachine, heb ik weer dacht ik gelijk, stukje naar links een vlak zeetje en hier alleen hoge golven. Maar goed , eerst maar is kijken of ongeankerd ging
lukken, niet dus dat werd dus vol ankeren. Om 9 uur ging de toeter en maar is knallen en kijken of het bleef liggen. Dat viel niet tegen ,en na een paar minuten
leek het wel op iets van een aanbeet.Maar is gaan kijken en een baars van 42 kwam het strand op,das lekker beginnen. Draai daarna niks , maar volgende
draai leverde een bot van 30 op.Weer gebeurde er even niks , en dan weer een mooie aanbeet , Koos trok op dat moment een hele dikke baars het strand op
maar bij mij hing er ook wat leuks aan , tot een meter of 30 uit de kant , baars besloot toen maar om toch geen kennis met me te willen maken en schoot los, dat
was ff balen , als troostprijs hing er nog een botje van 13 aan.Daarna kon ik net zo goed 3 uurtjes in het zonnetje gaan liggen want er gebeurde niks meer
.Laatste half uurtje konden de ankers eraf en bleef een piramide loodje prima liggen. Dat leverde nog een bot van 29 op en de laatste draai kwam er nog een
botje van 33 mee.Deze 5 visjes waren genoeg voor het potje dus echt denderend was het vandaag niet. Aanstaande zaterdag Westland bokaal en is kijken of
dat nog wat wordt. Tot zaterdag en anders de volgende clubwedstrijd. Groetjes Mischa

Auteur: Mischa Voskamp
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Club record !

Ed van de Vegt met een mooie Koolvis !

Vervanging van de voorwielen van de trekker !

Auteur: Mischa Voskamp
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Ed , John, Paul, Geert en Ruud grote klasse !
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