
Alleswedstrijd 18 juli 

 

Vandaag stond er een alles wedstrijd op het programma deze wedstrijd is gepland voor de 
maasvlakte, de handicap is 1 Makreel en of een Horsmakreel. 

Er is sinds de voltooiing van de tweede maasvlakte nog niet veel gevist aan die kant door leden van 
onze vereniging en als de visserij altijd zo is begrijp ik wel waarom. 

 

Sinds 1 juli mogen we weer wedstrijd vissen en is het clubgebouw weer open, met de nodige afstand 
en verdere regels verliep de inschrijving goed en onder het genot van een bak koffie en een 
gebakken ei met spek hebben er 8 boten ingeschreven. 

Johan (onze nieuwe walschipper) heeft ons vakkundig te water gelaten en om even over 9 zijn we 
aan de wedstrijd begonnen, we hebben verzameld bij de blokkendam om gezamenlijk de waterweg 
over te steken en daarna was het ieder voor zich. 

 

Een paar boten probeerde het langs de dam waar het vrij ondiep is en andere gingen het wat dieper 
proberen wij ook we zijn begonnen op 15 meter waar er al binnen 5 minuten een Makreel melde 
maar deze was te klein nog even door gevist maar hadden al snel door dat er geen vis te vangen is, 
anker opgehaald en ondieper proberen dat was ook geen succes toch maar weer dieper en met 
verenlijnen ons mee laten driften met de stroming, enkele ondermaatse Makreel maar verder niets, 
na meerdere plekken geprobeerd te hebben zijn we nog dieper gegaan 21 meter daar voor anker 
gegaan en maar weer proberen de eerste Horsmakreel kwam binnen, 1 deel van de handicap 
voltooid, op een verdwaalde Schar mini Wijting en een dwergbolk na bleef het rustig tot we zagen 
dat er er vlakbij veel drukte was met vogels en dat dit heel langzaam onze kant opkwam, het ging er 
op lijken dat wij de Makreel niet konden vinden maar de Makreel ons wel, en toen gebeurde het we 
zaten er midden in de ene na de andere Makreel kwam binnen 4 a 5 tegelijk maar allemaal te klein, 
de hengels op de bodem gingen Horsmakreel vangen daarvan is de minimum maat 15 cm dus dat 
ging goed vele Makrelen later kwam er dan eindelijk een maatse Makreel binnen 32 cm de volledige 
handicap was voltooid nu verder met Horsmakreel vangen na er nog een paar te hebben 
bijgevangen werd het weer stil en er was ook geen vogel meer te zien. 

 

Om half drie weer verzameld bij de waterweg om gezamenlijk weer over te steken en drie uur weer 
op het strand boten weer getr 

alles schoongemaakt en vis wegen, er is heel slecht gevangen er waren maar drie boten met de 
volledige handicap een boot had niets andere maar 1 vis, wij hadden 4,98 Kg dat bleek genoeg te zijn 
om de wedstrijd te winnen, een tip voor de wedstrijdvissers: lees het reglement en de aanvulling per 
wedstrijd. 
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