
Zaterdag 11 maart, de derde wedstrijd. 

Het zag er een week van tevoren niet naar uit, want de voorspelling was 2,70 m golfhoogte 

voor zaterdag de 11e. Maar op maandag zakte dat al naar 1,70 m en op dinsdag naar 70 cm.  

Dus dinsdagmiddag toch maar pieren besteld, dit keer bij Léon in Monster. Door afspraken 

met Léon hoeven de pieren niet afgenomen te worden als de wedstrijd niet doorgaat! Iedereen 

weet dat dit wel 1 á 2 keer per jaar gebeurt. En dan is het toch al snel 40 Euro aan aas dat 

weggegooid moet worden. 

Maar dit alles was echter niet van toepassing deze week, want de voorspellingen werden 

alleen maar beter en we konden gaan vissen zaterdag, 

Dan de wedstrijd. 

Zaterdag om 7 uur Jaap ophalen, boot mee en naar 's-Gravenzande. Daar aangekomen staan er 

al 7 boten klaar en zijn wij boot nummer 8.  

Eerst maar naar binnen voor koffie en een paar gebakken eieren van Ed, die trouwens prima 

smaakten! 

Hierna inschrijven bij Theo. Gewapend met uienzak en inschrijfnummer besloten maar een 

trekker te starten, omdat de communicatie met Henk weer eens mislukt was. Om 10 voor 9 

lagen alle boten in zee en werd ik door  Theo naar het strand gebracht, waarna Jaap terug 

kwam varen om mij op te pikken. 

Als een speer naar de Hoek gevaren, waar we precies 2 minuten voor het startschot 

aankwamen voor een gezamenlijke wedstrijd met de H.W.S.V. 

Daar er 6 boten van de Hoek zijn en 8 van 's-Gravenzande, stuiven er 14 boten om 9 uur naar 

de door hun gekozen plek om zoveel mogelijk kilo's  te gaan vangen. 

Jaap en ik hadden na intensief overleg besloten richting Kijkduin te gaan om daar, hoe kan het 

anders, op schar te gaan vissen.  

Een uurtje verder, na net zoveel maatse als ondermaatse scharren (de minimummaat was 

namelijk op 20 cm gezet), besloten we na een paar telefoontjes van Hans en Ab om te blijven 

waar we waren. Maar jee, ze zeggen wel dat lengte niet uitmaakt, maar net geen 20 cm is toch 

wel vervelend, zeker als het er veel zijn.  

En toen was het dan al weer half twee, een uurtje vroeger dan normaal, maar ja, in de Hoek 

werken ze nooit zo lang en daar zij het organiseerden, was het twee uur einde wedstrijd. 

Dus anker op en richting de Hoek, vis aan Ab meegegeven en zelf maar een trekker gaan 

halen. 

Boten terug gereden naar de vereniging voor de schoonmaak en de botenkeuring. En dan met 

een man of 10 á 12 naar de Hoek voor de prijsuitreiking. 

Hier bleek dat ondanks dat we niet naar de Blokkendam waren gegaan, we toch een prima 

resultaat gehaald hadden, namelijk tweede over al, na de HvH 23 met Peet Jagt en Hennie 

Kram. Maar voor de HvH 19 met Marco van Rossum en Ko Bezuijen. Alles bij elkaar was het 

een mooie wedstrijd met een schitterende zee. En als je toevallig op de goede plek lag ook 

nog een redelijk goed maaltje vis. 

 

Groeten van  de G87. De uitslag van de eerste gezamenlijke wedstrijd HWSV en s` Gravenzande 

van zaterdag 11-3-2017 

 

1) HvH 23        Peet Jagt en Hennie de Krom    17,6 KG 

2) G 87   Piet Verkade en Jaap Verkade   14,8 KG 

3) HvH 19   Marco van Rossum en Ko Bezuijen 11,5 KG 

4) G 100           Aad van der Meer en Peet de Haas     8,1 KG 

5) G 102            Hans van Nieuwkerk en Rinus van Dijk    6,6 KG 

6) G 51              Hans Luken en Bart Luken      6,2 KG 

7) G 8                Tri Bui en Johan Beijen      6,0 KG 



8) G 57             Ab Kouwenhoven en Ed van Haagen    5,6 KG 

9) G 7     Leen Looyen en Jack Pronk     4,4 KG 

10) HvH 29    Jan van de Beukel en Droes van Bergen    3,0 KG 

11) G 48    P Zaagman en Arie Letz      2,8 KG 

12) HvH 107    Martin Zeeman       2,3 KG 

13) HvH 3    Paul van Dijk en Rob Alblas     2,1 KG 

14) HvH 20     Nico Broekarts en Joop van Greuningen    1,0 KG 

 

 

 


