
Alleswedstrijd 8 april 

Zaterdag 8 april stond de derde competitiewedstrijd op het programma,  

Het weer was goed, dus de wedstrijd kon door gaan, dit keer vissen we een alles wedstrijd, dit 

betekend vissen op gewicht en hebben we de minimummaat voor schar op 23 cm gezet. 

De vloot die dit keer bestond uit 9 boten is door Henk en Tri vlotjes te water gelaten zodat we om 

negen uur konden starten, iedereen had zo zijn eigen plan uitgestippeld om te proberen de meeste 

kilo’s te vangen, zo ook Tri en Johan, maar hun motor dacht daar helaas anders over, na wat heen en 

weer gepraat te hebben en het een en ander te hebben geprobeerd zegt Tri tegen mij sleep me maar 

een stuk mee naar wat dieper water dan ga ik daar wel vissen en kan jij ook aan de wedstrijd 

beginnen, na Tri en Johan te hebben achtergelaten op een topstek hebben we koers uitgezet om 

naar onze stek te varen, onderweg daar naar toe kijk ik nog eens om naar Tri en Johan en zie tot mijn 

verbazing dat ze gelukkig weer varen, de benzine slang bleek los te zitten. 

Doordat we door het mooie zeetje lekker door konden varen duurde het niet lang voordat we op 

onze bestemming aankwamen, dat was voor Kijkduin op een meter of 13 water, snel begonnen met 

vissen maar het enige wat boven kwam was heel veel te kleine schar (23cm is toch wel groot) na een 

klein uurtje en 4 maatse vissen zijn we ondieper gaan liggen een meter of 10 dat was het ook niet en 

besloten we nog ondieper te gaan, op een meter of 8 voor de zandmotor, daar was het wel erg rustig 

met de visserij, na 7 maatse scharen ben ik maar eens gaan bellen wat er zo hier en daar werd 

gevangen, iedereen had wel meer vis dan wij maar niet zoveel om te zeggen we gaan het daar eens 

proberen, de laatste die ik belde was Leen, hij had ook nog niet veel vis gevangen maar was er van 

overtuigd dat het op die plek goed ging komen vandaag, waar wij lagen was het niet goed en zijn na 

verloop van tijd naar Leen gegaan, toen we daar rond een uur of twaalf aankwamen hadden we pas 8 

maatse vissen en met nog zon twee en een half uur te vissen  moest er wel wat gebeuren om onze 

achterstand in te halen, de plek was inderdaad goed veel ondermaatse maar ook maatse vis we 

hadden zelfs 5 wijtingen waarvan twee van 30 cm. 

Om drie uur weer op het strand en zo te zien lag het dicht bij elkaar. 

Onder toeziend oog van Theo, Arie en Aad de vis gewogen en daarna de nummer 1 en drie 

willekeurige zakken gecontroleerd op ondermaatse vis, helaas vond ik in de zak van de G 102 naast 

een bot van 37 cm ook drie scharren die echt de 23 cm niet haalden, dit betekend drie srafkilo,s . 

De uitlag was bekend en daar kwam uit dat we in een korte tijd best nog wel veel vis hebben bij 

gevangen en eerste zijn geworden. 

Na wat te hebben gegeten, we hadden chinees besteld en Connie en Renata hebben hier nog het een 

en ander bij gemaakt, bedankt hiervoor het was heerlijk zijn we overgegaan tot de prijsuitreiking, 

Eerst nog de competitie van 2016, wat aan de late kant maar we hebben hier niet eerder tijd voor 

gehad, Hans Luken is de clubkampioen van 2016 en kreeg hiervoor een kleuren dieptemeter, 

beschikbaar gesteld door John Ezendam, de nummers twee en drie een molen plus een bonnetje en 

voor iedereen die minimaal vier wedstrijden heeft mee gevist was er ook een bonnetje. 

 

De uitslag van vandaag is als volgt: 

1e G 57 ab kouwenhoven/ed v. haagen 9,82 kg 

2e G 87 piet verkade/jaap verkade 8,70 kg 

3e G 51 hans luken/bart luken  8,66 kg 

4e G 8 tri bui/johan beijer  8,40 kg 

5e G 4 frans ammerlaan/paul ammerlaan 7.04 kg 

6e G 154 marcus d. bruin/peet zwiers 6,22 kg 

7e G 7 leen looyen/ jack pronk  5,90 kg 

8e G 102 hans v. nieuwkerk         minus 3 kg 5,62 kg 

9e G 100 aad v.d. meer/peet d. haas 5,26 kg 
 

De volgende wedstrijd is samen met Hoek van Holland en wel op 6 mei 

 

Groetjes van de G57 

 


