
Verslag bootwedstrijd 14-3-2020 

 

Na maanden geen wedstrijden meer gehad te hebben en alles letterlijk leek weg te waaien, konden 

we deze keer na lang wikken en wegen de wedstrijd eindelijk is en keertje door laten gaan ! 

Dit leek in de morgen toch best nog een gedurfde beslissing aangezien de branding toch goed 

aanwezig was en we het een sportieve branding konden noemen. 

Uiteraard hadden wij weer de nodige technische problemen na de boot uit de stalling te hebben 

gehaald. 

Wat bleek even de accu kabel vervangen en de motor startte weer. 

Uiteraard liep erna weer de benzine uit de motor dus dat was het volgende probleem. 

Gelukkig konden we na hulp van onze kanjer Mike Zwinkels  na het nodige sleutelen toch nog onze 

weg vervolgen en aan de wedstrijd gaan beginnen. 

Aad van de Meer en ze maat gingen het water op maar kwamen weer terug ?! 

Hun vonden de branding toch te heftig en durfde het niet aan. 

Dus toen moesten we toch even goed gaan kijken en een beslissing nemen. 

Gelukkig werd de branding steeds “beter “en zijn we toch met de wedstrijd begonnen zijnde het een 

uur te laat. 

Toen alle boten op het water lagen door de geweldige hulp van Tri op de trekker en Jaap Verkade in 

het water  ( bedankt mannen !!! ) zijn we richting de zandmotor gevaren om daar de platvis stuks 

wedstrijd te gaan vissen. 

Het viel allemaal niet mee het ankeren, de stroming etc. ( we waren een beetje roestig ☺ ) 

In het begin een dramatische stroming dus alle lijnen door elkaar en onder de boot, maar toch vingen 

we een klein beetje vis. 

Na iets langer als een uurtje gingen we toch best leuk vis vangen dus ja dan ga je niet meer verkassen 

natuurlijk ☺ 

Uiteindelijk een leuke visserij gehad en toch gewoon weer blij dat we aan het vissen waren en we 

hadden een leuke opkomst met 8 bootjes !! 

Terug aan de kant bleek dat wij de wedstrijd ook nog  gewonnen hadden met 97 stuks ! 

Al met al een geweldig leuke dag met een leuke visserij en een lekker zonnetje en een sportief zeetje. 

Laten we hopen dat de problematiek met het Corona virus niet te lang gaan duren en dat we 

allemaal in goede gezondheid weer kunnen gaan doen wat we het leukste vinden en dat is vissen ! 



Hopelijk hebben we bij de eerstvolgende wedstrijd ( al weet ik niet wanneer die weer door kan en 

mag gaan ) weer een goede opkomst en maken we er nog een spannende competitie van! 

De uitslag van de bootwedstrijd, 

 

1.  Peter en John Roelofsen 

2. Piet Zaagman en Ronald Veen 

3. Tri Bui en Peter Knaap 

4. Piet en Jaap Verkade 

5. Hans en Bart Luken 

6. Frans Ammerlaan en Toon Keijzer 

7. Ab Kouwenhoven en Ed Haagen 

8. Aad van der Meer en Peter de Haas. 

Groetjes de G49. 

Peet en John Roelofsen 

 

 

 

 

 


