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De Weersvooruitzichten waren zeer goed en het was dus ook geen verrassing dat de wedstrijd door 

kon gaan. Helaas konden een aantal boten door vakantie of andere verplichtingen niet meedoen 

zodat er uiteindelijk maar 5 boten op de spoelplaats stonden om de strijd aan te gaan. 

Gelukkig kon Bart na een paar maanden weer eens een keer mee vissen op de G51, en hij had er zin 

in!!!  `s Middags het aas opgehaald en ik kwam erachter dat anderen veel meer aas besteld hadden 

maar gezien de vorige wedstrijden dacht ik genoeg te hebben aan 150 pieren en 2 ons zagers. 

Achteraf kwamen we hier goed mee uit en hadden misschien 30 pieren en een paar zagers over. 

Ruim voor zes uur lagen alle boten op zee en kon de wedstrijd beginnen. Wij kozen ervoor om eerst 

maar eens langs “de dam”een driftje te maken om te zien of we een zeebaars konden vangen. 

Helaas gebeurde er weinig en zijn we richting de kop van de blokkendam vertrokken. Daar 

aangekomen hebben we op ruime afstand van de kop het anker uitgegooid. Dichterbij durfde/wilde 

ik niet omdat ik niet graag een anker verspeel. De visserij was daar niet best, zeg maar slecht, totdat 

Bart een beet zag en gelijk een tong aan boord wist te brengen. Helaas was deze ondermaats 

(22 cm), maar als er één tong over de reling is volgen er meer luid het gezegde. We zijn dus lekker 

blijven liggen. De volgende vis was een wijting van maar liefst 12 cm. Maar omdat deze nog niet op 

de lijst voor de soorten stond was hij wel welkom. Ondanks onze lokroepen wilde er nog geen 

tweede tong bij ons in de boot komen. En dan opeens beeeeet, zal het een tong zijn? Maar nee het 

was een schol van maar liefst 29 cm. Het was weer een soort en hij mocht mee voor de wedstrijd. 

Enige minuten later was het weer raak en kwam een tweede schol over de reling, helaas was deze 

ondermaats en mocht deze terug om verder te groeien. Dichter bij de kop van de dam werden er 

gulletjes gevangen zodat wij besloten om het wrakkenanker te monteren en ook dichterbij de kop 

voor anker te gaan. De eerste poging bleef het anker niet liggen zodat we een tweede keer moesten 

ankeren. Toen we wel bleven liggen gingen we vol goede moed proberen een gulletje te vangen. 

Opeens zag ik Bart met een kromme hengel staan en hij stond zwaar te takelen, zou het een gul 

zijn? Helaas haalde hij een monsterkrab binnen. Het onthaken van zo'n beest bleek toch niet 

helemaal makkelijk te zijn, maar lukte uiteindelijk wel. Vol goede moed verder voor de gul, maar 

het enige wat aan boord kwam waren steenbolken waarvan er één welkom was voor de wedstijd. 

Die beesten kwamen af en toe met drie tegelijk binnen terwijl om ons heen wel gul gevangen werd. 

Het zal wel aan ons gelegen hebben maar na de zoveelste steenbolk besloten we het anker op te 

halen en naar de zandmotor te varen om daar te proberen tong,schar,bot en misschien nog wat 

anders te vangen. Ruim voor de duisternis lagen we daar voor anker op 8,5 meter water. Ook daar 

was het rustig voor wat betreft de aanbeten, wel waren er wat krabbetjes die ons aas wel lekker 

vonden. Desalniettemin duurde het niet lang voordat er een tong binnen kwam, en deze was maats. 

Om een lang verhaal kort te maken: we vingen daar nog 3 tongen en een bot zodat we huiswaarts 

gingen met 5 tongen,1 bot,1 steenbolk,1schol en 1 wijting. 

 

 

 

 

       Een blije Bart naast een schoongemaakt schip. 
 

 

 

 Met de groeten van de G51. 

Hans en Bart 
  

 


