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DE OMSTANDIGHEDEN

WIND

3 BFT
Noordwest (NW)

lekker rustig weer

WEER

4 °C
Perioden met zon

s'morgens nog sneeuw

ALGEMEEN

Eem haven Pernis

STATISTIEKEN & UITSLAG

STATISTIEK AANTAL

Totaal aantal deelnemers: 19

Deelnemers met vangst: 13

Aantal gevangen vissen: 37

Totale lengte: 857 cm

Grootste gevangen vis: 32 cm

# NAAM #VISSEN #LENGTE

1 Bert Klein 6 148 cm

2 Ed van Zanten 5 126 cm

3 Rob de Blois 5 118 cm

4 Roel Kranenburg 3 64 cm

5 Jan Dibbets 4 92 cm

6 Willem Louman 2 56 cm

7 Bert Heukels 2 46 cm

8 Hen Dankier 2 44 cm

9 Jim Sonneschein 2 44 cm

10 Ruud Hogevorst 2 42 cm
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VERSLAG

Plaats delict Pernis

Voor mij persoonlijk een zeer heugelijke dag, omdat ik net als de laatste wedstrijd in 2020 als eerste ben geëindigd, zo zie je maar mede vissers “wanhoop”
niet. De vangsten waren zeer divers, vissers met een glimlach of met een gezicht van hoe kan dat nou en niet te vergeten degene met wanhoop en ongeloof.
Heb zelfs een visser gezien die stralend binnen stond te halen, opgelucht eindelijk van de nul te zijn, maar zijn vangst niet meetbaar was omdat een krab altijd
een nul is. Zelf heb ik zes visjes op de kant kunnen brengen in vak B, gevolgd door onze kampioen Ed met vijf vissen uit vak A. Tot schrik van Jan Dibbets, met
vier vissen, die Rob de Blois eerst langszij en vervolgens zich gepasseerd zag met vijf vissen, beide uit vak B. Op de tweede plaats in vak A is geëindigd Roel
met drie vissen, en derde in vak A Willem Louman met twee vissen. Hoop voor de zes vissers die met lege handen zijn achter gebleven dat de tweede wedstrijd
in februari iets rooskleuriger zullen zijn. Zie en spreek jullie weer bij de tweede wedstrijd, groetjes Bert Klein.
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