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Introductie
Verslag van de winnaar John Duynisveld .

Winnaar van vandaag .

De omstandigheden
WIND

WEER

5 BFT

14 °C

Westnoordwest (WNW)

Enkele onweersbui met hagel

Draaiende wind .

later redelijk weer.
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ZEE
Mooie zee voor de Zeebaars .
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De wedstrijd in het kort
Het was Dinsdag, tijd om aas te bestellen, maar eerst de Weers verwachting luisteren, nou dat is niet veel goeds.
Heb eigenlijk geen zin om de hele dag in de regen te staan.
Ik denk dat ik maar over sla.
Maar dan is het Vrijdag tegen vieren, daar gaat de telefoon ,maatje Jan belt ,doe je niet mee Zondag, na een korte twijfel toch maar aas besteld.
Zaterdag nog een diepe duik in de kist gedaan en een plan gemaakt, ga voor onder de kant met een zachte hengel en de beet runner, en
natuurlijk een Portugees.
Zondag.
Vroeg uit bed lekker een bakkie en een ontbijtje, auto inladen en op naar de club.
FF helpen met inschrijven, zelf plaats 16 lekker in het B vak.
Met de 2e trekker naar het strand, op de stek aan gekomen viel het in eerste instantie tegen, wel een bankje voor mij maar lag op 25 meter.
Alleen iets naar Lings liep hij al naar verder weg, dus toch een optie.
Al snel een mooie aanbeet, de eerste baars is een fijt. Tweede worp een mooie bot, 3e worp een bot en twee baarzen, dat gaat lekker 5 vissen
in 3 draaien.
Daarna was het wat sprokkelen, en Rob en René gingen ook lekker, dus flink tegen elkaar opvissen.
Maar de wind ging weer draaien en de baarzen waren weg.
Snel schakelen en daar kwamen ze weer, van ver weg een mooie baars van 42, maar was een moeilijke visserij dus maar weer onder de kant,
een bot, en ze bleven maar komen tot de laatste trek nog een baars van 31.
Het zal er om spannen, naar mijn idee had Rob grotere vissen maar bij de uitslag hat ik hem toch leggen met 3 cm, sorry Rob maar deze is Mij.
Achteraf toch blij dat ik ben gegaan dus Jan bedankt voor het bellen.
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Willem Louman werd 1ste in het A vak >

De statistieken
STATISTIEK

AANTAL

Totaal aantal deelnemers:

18

Deelnemers met vangst:

17

Aantal gevangen vissen:

85

Totale lengte:

2540 cm

Grootste gevangen vis:

Auteur: Jon Duynisveld

43 cm
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De Uitslag

Auteur: Jon Duynisveld
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#

NAAM

#VISSEN

#LENGTE

1
2

John Duynisveld

13

389 cm

Willem Louman

7

230 cm

3

Rob de Blois

13

386 cm

4

Mischa Voskamp

5

160 cm

5

Rene Olsthoorn

10

294 cm

6

Geert van Leeuwen

3

96 cm

7

Roel kranenburg

6

173 cm

8

Arno Arkestein

3

91 cm

9

Jan Dibbets

5

153 cm

10

Koos van de Stap

3

84 cm
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