
Open Zuid Hollands Kampioenschap 2022 

Nadat de eerste datum niet was doorgegaan kon de wedstrijd op 16 april wel doorgaan. 

De laatste editie was 2019, het werd dan ook hoog tijd dat deze wedstrijd weer vervist kon worden. 

We waren al vroeg op de club om de laatste dingetjes te regelen boot klaar maken tactiek bespreken 

enz,enz 

DE G51 en de G87 zijn de boeien die het visgebied aangeven uit gaan varen en Johan en Peet 

stonden klaar om de boten te water



te laten. 

Zelf zijn we ook al vroeg de zee opgegaan om de inschrijvingen op zee te verzorgen, er waren meer 

inschrijvingen op zee dan op de club. 

Met een totaal van 18 boten 7 van ’s-Gravenzande 6 van de Hoek 4 van Scheveningen en 1 uit 

Egmond zijn we om 9:00 uur gestart. 

Een ieder had zijn eigen plan de een diep de ander ondiep overal werd gevist wijzelf zijn naar de 

zandmotor gegaan en hebben geankerd  

op 8 meter water, al snel kwamen de eerste vissen binnen en zowaar ook nog maats en zo ging het 

eigenlijk de hele tijd door, het was niet heel druk  

maar de visserij was goed met af en toe toch wel een ondermaatse Schar. 

Na wat contact met diverse medevissers bleek dat de vangsten heel verschillend zijn met hier en 

daar veel ondermaatse vis, wij besloten om niet te verkassen  

want er kwam best we leuk vis binnen ,we hebben veel aas gebruikt maar we hadden ruim 

voldoende (het dubbele aantal als wat ik had besteld). 

 

Om even voor tweeën weer naar het slag van ’s-Gravenzande waar we de vis van de boten die over 

zee gekomen zijn in te nemen. 

De zakken die we innamen waren heel divers en zeiden tegen elkaar we hebben het niet slecht 

gedaan. 

Op naar het strand boot weer op de trailer en naar de club. 

Na alle vis verzameld te hebben zijn we gaan wegen en controleren op ondermaatse vis die we 

gelukkig niet hebben gevonden. 

 Peet en ik hebben het klassement opgemaakt waarna we eindelijk konden genieten van drankje. 

 

Nadat iedereen binnen was zijn we over gegaan tot de prijsuitreiking, we hadden voor 10 boten prijs. 

Na het lijstje opgenoemd te hebben en bij de top drie belanden bleek dat wij Ab en Ed van de G57 

eerste zijn geworden, 

Ivar en Jannete Wijker tweede en Jaap en Piet Verkade derde. 

Beste vereniging (Beste drie boten) is WSV’s-Gravenzande de wisselbokaal blijft bij ons. 

 

Al met al een zeer geslaagde dag  

Groetjes Ab en Ed van de G57 


