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DE OMSTANDIGHEDEN

WIND

4 BFT
Noordoost (NO)

aantrekkend naar 5

WEER

3 °C
Zwaar bewolkt

Voelde koud aan

ZEE

rustige zee .

STATISTIEKEN & UITSLAG

STATISTIEK AANTAL

Totaal aantal deelnemers: 24

Deelnemers met vangst: 23

Aantal gevangen vissen: 87

Totale lengte: 1923 cm

Grootste gevangen vis: 46 cm

# NAAM #VISSEN #LENGTE

1 Ed van Zanten 8 181 cm

2 Theo Boeters 7 179 cm

3 Ed van de Vegt 7 178 cm

4 Mischa Voskamp 7 160 cm

5 Bert Heukels 7 152 cm

6 Bert Klein 5 110 cm

7 Roel Lenz 4 108 cm

8 Paul van Boheemen 4 107 cm

9 Leo Vollebregt 5 105 cm

10 Gerrit Schut 3 69 cm
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VERSLAG

Winnaar van vandaag Ed van Zanten .

In de loop van de week voor de wedstrijd bleef de app van de strandvissers maar berichten weergeven van vissers die zich aanmelden voor de 1e wedstrijd van
het nieuwe seizoen. Uiteindelijk stonden er een 24-tal vissers langs de waterkant waarvan één nieuwe visser. Omdat het mijn buurman was op het parcours kon
ik direct met hem kennismaken. Roel Lenz was al 3 jaar lid van onze vereniging en gaf mij aan vanaf nu te zullen gaan meevissen. Roel van harte welkom.
Ondanks de waterkou stonden de meeste vissers al te trappelen van ongeduld om te mogen gaan beginnen om 09.00 uur. Of was het nu juist vanwege de
waterkou dat iedereen stond te trappelen? Direct na de start zag ik 3 steknummers verderop Ed van der Vegt met een trek van 3 vissen beginnen. Je kunt ze
maar in de emmer hebben en hopelijk een start van de wedstrijd met een hoop vis. Bij mij dus niet want de 1e draai was een 0. Om nu elke draai te gaan
beschrijven is wel een beetje te veel van het goede. Uiteindelijk 8 keer een draai gehad met één vis wat uiteindelijk (net aan) genoeg was voor de
dagoverwinning. Ook werden er tijdens de wedstrijden een aantal gulletjes gevangen waarvan er één van 46 cm werd gevangen door Theo Boeters. Hiermee
won hij direct de kanjerpot. Leuk was ook om te vermelden dat verschillende vissers geïnterviewd werden door een journalist van het weekblad Het Hele
Westland. Met name Wim Louman stond verderop bij mij te glunderen en te vertellen dat hij Nederlands Kampioen 55+ was geworden in 2022. Met letterlijk de
vlam in de pijp mocht ik na afloop met de rode tractor terugrijden naar De Viskeet. Gezien het geluid en de enorme rookontwikkeling ben ik benieuwd of dit de
volgende keer nog gaat lukken. Na afloop direct met Jan Groenwegen de uitslag uitgerekend. Tussendoor werd nog de prijsuitreiking van 2022 en de tombola
afgewikkeld. Een iedereen hiermee gefeliciteerd en met name Bert Heukels die zijn titel prolongeerde. Omdat een aantal vissers een even grote meun en
zeebaars hadden gevangen hebben Jan Groenewegen en Koos van der Stap geloot wie hiermee op de (tussentijdse) jaarlijst komt te staan. Voor de namen
van de 2 ingelote vissers verwijs ik naar de uitslag. Deze naam van de visser blijft staan tot er dit jaar een grotere meun en/of zeebaars wordt gevangen. Ook
een bedankje dat alle controleurs netjes de gevangen vissoort duidelijk op de wedstrijdkaart hadden vermeld, Dit zoals afgesproken in de jaarvergadering van
de strandvissers. Keurig op tijd konden we afronden waardoor een flink aantal van ons kijken naar de Nederlandse El Classico. Al met al weer een leuke visdag
gehad waarbij een flink aantal leden van onze vereniging de handjes uit de mouwen hebben gehaald. Volgende wedstrijd zondag 19 februari 2023 om 09.00 uur
strand Ter Heijde.
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Winnaar van 2022 Bert Heukels de nummers 2 en 3 Mischa en Paul

Gulletje voor Ed van de Vegt. Grootste gul van vandaag Theo Boeters 46 cm !
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