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Introductie
Verslag 10e competitie wedstrijd

De omstandigheden
WIND

WEER

1 BFT

14 °C

Zuidoost (ZO)

Zwaar bewolkt

ZEE
heel rustig zeetje misschien wel
te mooi .

De wedstrijd in het kort
Vandaag al weer de 10e wedstrijd van het seizoen en het is bovenin spannend !
Een stuk of 5 vissers gaan nog voor de eerste plaats van het hele seizoen .
Na een lekker bakkie van Johan met 26 man op twee trekkers richting de Zandmotor !
Dat ging allemaal prima en we stonden ruim op tijd op onze visplek .
Ik stond zelf op nummer 2 met links , de dag ervoor getrouwde Arnold Talmon en rechts
Jan Dibbets . Mooi diep water voor de deur en de berichten van de afgelopen week over de vangsten waren zeer hoopgevend .
Maar viel dat voor de eerste 8 vissers niet mee om aan een visje te komen terwijl een aantal nummers verder weer wel goed vis werd gevangen
.
Wel leuk dat de wintervis er weer aan zit te komen met Schar en Wijting .
Arnold Talmon ving nog een mooie Tarbot die gelukkig netjes was gehaakt en weer verder kon gaan groeien (zie bijgevoegde foto !)
Toen om 13.00 uur de fluit ging werd het spullen opruimen en wachten op de trekker !
Helaas weer een probleem met een van de twee trekkers waardoor het allemaal qua tijd
een stuk later werd om aan de prijsuitreiking te beginnen .
Nog even een compliment voor de trekker chauffeurs Ed van de Vegt en Paul van Boheemen die met behulp van de K.N.R.M de boel weer op
hun plek hebben kunnen krijgen .
Ook nog een extra compliment voor Rene Olsthoorn die weer het potje wist te winnen
en aan mij had gevraag om deze keer een stukje te schrijven want ja als je een aantal keer achter elkaar eerste bent geworden weet je ook niet
meer wat je moet schrijven !
Tot de volgende wedstrijd !
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Tarbot gevangen door Arnold Talmon !

De statistieken
STATISTIEK

AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

25

Deelnemers met vangst:

24

Aantal gevangen vissen:

96

Totale lengte:

2478 cm

Grootste gevangen vis:

47 cm

De Uitslag
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#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1

Rene Olsthoorn

12

288 cm

2

Ed van de Vegt

9

206 cm

3

John Duynisveld

8

207 cm

4

Geert van Leeuwen

5

190 cm

5

Willem Louman

7

186 cm

6

Ed van Zanten

6

142 cm

7

Paul van Boheemen

7

164 cm

8

Hans Nulle

5

125 cm

9

Joop Schildknegt

4

118 cm

10

Rob van Zanten

4

113 cm
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