
Alleswedstrijd 29 september 2018 

 

Het is weer september, van oudsher altijd de maand van het O.S.K.  

Ook dit jaar was er weer een wedstrijd gepland en wel op 22 september, met uitstel op 29 

september. Maar door privé omstandigheden bij de Scheveningse Wedstrijdcommissie werd 

het hele O.S.K voor 2018 gecanseld, waarna er door Ab werd besloten dat er dan maar een 

gewone competitiewedstrijd gehouden zou worden op die data.  

De week voor zaterdag de 22ste bleek gelijk al dat het die zaterdag niks zou worden: te veel 

wind en te hoge golven. Dan maar die week erop, maar o jee, het weerbericht voor zaterdag 

gaf zuidoost 3 aan en dat is perfect. Echter het probleem zat hem in de vrijdag ervoor: de hele 

dag noordoost 5, dus de zee zou wel goed wezen, maar hoe is de branding zaterdagochtend? 

Na veel getwijfel toch maar pieren besteld op woensdag en dan afwachten en hopen dat het 

mee zou vallen. 

Op vrijdag kwam het bericht dat de wedstrijd doorgaat. Hierop kwam het ene na het andere 

whatsapp bericht van vissers die niet mee zouden doen, dus het zou een klein clubje worden 

met vissen zaterdag.  

Vrijdag pieren halen en nog even bij de zee naar de branding gekeken en die was toen gewoon 

gezegd beroerd. Maar ja, er was nog 12 uur te gaan, dus hopen op verbetering. 

Dan de zaterdag. Eerst naar de Poellek om Jaap en de boot op te halen en naar 's-Gravenzande 

gereden. Op de vereniging waren we de 4e boot en zoals later bleek de laatste. Er waren maar 

4 boten gekomen om de wedstrijd te vissen en dat is toch wel erg weinig! 

Eerst maar koffie en inschrijven en daar Ed zich geestelijk moest voorbereiden op de 

wedstrijd waren er geen gebakken eieren.  

Dan naar de zee. John was gekomen om ons naar het strand te brengen en hij ging met de 

eerste boot naar zee, waar bleek dat de branding toch nog wel heel sportief was. 

Dat werd vergaderen op het strand met z'n allen of we het er op zouden wagen.  

Na een poosje heen en weer praten hakte Tri de knoop door en besloot de zee op te gaan.  

Daar dat best goed ging, en met enige samenwerking, volgden hierna de een na de ander.  

En ondanks een natte rug en knap water in de boot kwam iedereen veilig door de branding en 

konden we gaan vissen. 

Wij hadden besloten om net achter de zandmotor voor Kijkduin te gaan beginnen. Na een 

halfuurtje bleek de visserij moeizaam: af en toe een maatse schar en 2 botten, dus maar eens 

gaan bellen met Ab of het waar hij lag beter was. Dat was trouwens niet het geval. Dus wat is 

wijs?? Gaan varen of blijven liggen waar we zijn en hopen op betere tijden? 

Na veel vijven en zessen zijn we op onze plek gebleven en dat was gezien de uitslag de juiste 

beslissing. Regelmatig kwamen de maatse scharren binnen en ook nog een paar flinke botten 

lieten zich vangen. 

Wat wel opviel was het vele apenhaar dat aan de lijnen binnenkwam. Ik heb dat denk ik nog 

nooit in deze mate gehad.  

En zo is het al snel half drie geweest en gaan we weer richting 's-Gravenzande. De branding 

was een stuk beter, dus dat gaf geen problemen meer. Dus de boot op de trailer en op naar het 

wegen en de prijsuitreiking. 

Na de weging en het meten van de vis bleek dat wij de meeste kilo's hadden en dus de 

wedstrijd hadden gewonnen. En ja, het was maar van 4 boten, maar ach, wie er niet is, kan je 

ook niet verslaan. 

Ondanks dat de branding 's morgens gevaarlijk zat was en het misschien afgelast had moeten 

worden, is het nog een heel mooie dag geworden. 

 

 

 



Hier is de uitslag: 

 

1ste G87  Jaap en Piet Verkade - na het NK toch echt de eerste keer nr 1  9,44 kg 

2de G44 Peter de Haas en René v.d. Burg - knap dat ze er door gingen 's morgens 7,84 kg 

3de  G57 Ab Kouwenhoven en Ed van Haagen - wel lekker veel gevaren   4,92 kg 

4de G8 Tri Bui en Johan Beijer - ook Connie weet dat het geen 20 cm is  1,52 kg  

   - 3 kg voor ondermaatse vis 

 

Namens de G87, Piet Verkade 

  


