Nacht van s-Gravenzande 2019

Vis, vis en nog eens vis

In de nacht van 21-22 juni werd van 22:00 tot 05:00 de jaarlijks terugkerende nacht van 'sGravenzande gevist.
Een wedstrijd welke georganiseerd wordt door een flinke groep vrijwilligers voor de echte "die hard"
vissers.

Aan het einde van (nog een hele drukke) vrijdag druppelen de eerste vissers binnen bij het clubhuis
van WSV 's-Gravenzande ze zijn enthousiast en hongerig en zelfs een enkeling een beetje
zenuwachtig.
De helpende hand wordt even geboden bij de laatste voorbereidingen en om een uur of zeven
komen de meeste koppels binnen om zich in te schrijven.
Onder het genot van een sapje of een biertje, wordt er druk gespeculeerd over de te verwachten
vangsten en de technieken die hier voor zullen worden toegepast.
Als rond de klok van half negen de tractor klaar gezet wordt om de deelnemers naar het strand te
brengen zit de "platte kar" binnen een paar minuten vol....ze hebben er vast zin in. Ruim 3 keer moet
er wel gereden worden om het aantal deelnemers op hun stek af te leveren en onze vaste
betrouwbare chauffeur doet dit professioneel en met veel plezier.
Als om 22:00 het startsein wordt gegeven is er altijd even een moment van rust voor de organisatie
om iets te eten en daarnaast ook weer spanning omdat we nog niet weten wat er komen gaat.
Al heel snel wordt duidelijk aan de hand van wat berichtjes, dat er heel veel vis gevangen wordt en
dit is dan ook direct het moment om in actie te komen en te gaan meten. Er is heel veel tijd benodigd
om alle vissen te meten en zelfs zo veel dat na de eerste meetronde de versnelling om hoog zal
moeten en dat we een combi gaan maken van meten en broodjes worst uitdelen.
Terwijl op de club de sfeer er goed in zit en het ontbijt wordt voorbereid is er op het strand echt werk
aan de winkel om de gevangen vis zo snel mogelijk te meten en weer terug te zetten.
Na het bakken van 120 eitjes en 2 kilo spek, het smeren van 150 broodjes, het zetten van 7 grote
potten koffie (door onze keuken prins en prinses) Alles onder toeziend oog van "moeders" staat het
ontbijt klaar en komen de eerste mensen van het strand af. Ook nu is er weer een goed uur
benodigd om iedereen van het strand af te halen en wordt er achter de schermen hard gewerkt om
de uitslagen zo snel mogelijk beschikbaar te kunnen stellen.
De loterij wordt snel doorlopen en aansluitend volgt de prijsuitreiking. Met een totaal aantal van dik
700 vissen met een gezamenlijke lengte van dik 129 meter mogen we concluderen dat alle
deelnemers alles hebben gegeven en dat ze het druk hebben gehad gedurende de nacht.
Na een huldiging van de nummers 1, 2 en 3 en het maken van een aantal foto's spreken we nog een
woord van dank en wensen een ieder een veilige terugreis.

Als om half negen alles weer is opgeruimd kunnen we terug kijken op een heel leuk evenement
waaruit we ook weer een aantal zaken hebben geleerd, Voor "de nacht" van 2020 zullen we deze
punten mee nemen om nog beter te kunnen presteren.
De nummers 1, 2 en drie en uiteraard ook alle deelnemer van harte gefeliciteerd met de geleverde
prestatie en heel graag tot een volgende keer.
Vrijwilligers....... jullie hebben (net als de vissers) een top prestatie geleverd en we zijn jullie heel erg
dankbaar.

Tot ziens bij WSV 's-Gravenzande

Cor en Jeroen

