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DE OMSTANDIGHEDEN

WIND

3 BFT
Zuidwest (ZW)

rustig windje

WEER

16 °C
Zonnig

Af en toe een druppel regen

ALGEMEEN

Pernis

STATISTIEKEN & UITSLAG

STATISTIEK AANTAL

Totaal aantal deelnemers: 23

Deelnemers met vangst: 23

Aantal gevangen vissen: 119

Totale lengte: 2305 cm

Grootste gevangen vis: 70 cm

# NAAM #VISSEN #LENGTE

1 Jan Dibbets 14 259 cm

2 Ed van Zanten 9 180 cm

3 Jim Sonneschein 5 160 cm

4 Rob de Blois 11 151 cm

5 Bert Heukels 6 153 cm

6 Cor Jordaans 6 118 cm

7 Theo Boeters 7 137 cm

8 Koos van de Stap 6 112 cm

9 Paul van Boheemen 4 119 cm

10 jan Groenewegen 9 100 cm
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Na een drukke week, dorpsfeest monster en ter heijde éindelijk weer een wedstrijd in pernis. Wat mij betreft een wereld lokatie, lekker in het gras zitten. Geen
gesjouw met je spullen door het zand. Maar ja we zijn een strandvis vereniging dus volgende wedstrijden maar weer naar die zandbak. Waar we in het vervolg
in pernis rekening mee moeten houden is dat we voldoede plaatsnummers bij ons hebben. En wat mij betreft om 17.45 uur allemaal aanwezig zijn om te loten.
Zodat we op ons gemak naar onze steknummers kunnen lopen. Om 18.45 uur op mijn plaats te zijn aangekomen ,snel optuigen en wachten op het startsein.
Een radio had je niet nodig deze avond, voldoende disco schepen op het water gezellig. En ja hoor buienradar zat er weer eens naast, om 22.00 uur viel weers
eens wat water naar beneden. Wat mij betreft een super avond 12 botten en 2 tongen, een 1e plaats. Allemaal een prettige vakantie, en tot 21 augustus.
Groetjes Jan
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