
Zaterdag 6 augustus. Doordat dit jaar de wind veel en hardnekkig uit de 

noorderhoek blijft waaien, is het pas de derde wedstrijd die doorgang kan vinden. En 

ook deze week was het weerbericht voor vrijdag NW4 afnemend naar 2 á 3 op 

zaterdag, en dan weet je, de zee is geen probleem, maar die branding: hoe is die op 

zaterdagochtendvroeg. Maar ja, op vrijdag kwam het bericht “de wedstrijd gaat 

door”, wat ik om eerlijk te zijn een heel optimistische beslissing vond.  

Vrijdagavond het aas bij Leon opgehaald en nog even kijken naar de branding, en 

daar werd ik toch nog niet vrolijker van.  

Zaterdag om 7 uur Jaap opgehaald en op naar ’s-Gravenzande, waar blijkt dat er 

vandaag 6 bootjes willen meedoen. Eerst samen naar de zee kijken, die niet goed  

maar volgens Jaap te doen is en Jaap beslist, dus we gaan. Even inschrijven, bij Ab 

een bakkie koffie en hier en daar een praatje en dan is het tijd om het stof van de 

boot van de laatste 3 maanden af te spoelen. Gelukkig was Ed bereid even te helpen 

in de branding (nogmaals bedankt, Ed!), want ja, je wordt een dagje ouder en het 

gaat allemaal niet meer zo soepeltjes, maar dankzij een handje van Ed en de 

soepelheid van Jaap veilig en niet te nat op zee gekomen, die er trouwens prima bij 

lag, dus de beslissing dat de wedstrijd doorging was een goede! 

Maar, er moest ook nog gevist worden en op voorspraak van Aad had de 

wedstrijdcommissie besloten tot een handicap vandaag van 2 maatse zeebaarzen. En 

om eerlijk te zijn leek ons dat een vrij onmogelijke opdracht. Gelukkig had Aad voor 

wat kunstaas gezorgd, waar het volgens hem wel mee moet kunnen lukken.  

Dus om 9 uur met 6 boten richting kop Blokkendam, want als het ergens zou moeten 

lukken, is het daar. Bij de kop aangekomen maar een paar driftjes vanaf de kop 

richting Engeland en weer terug varen en opnieuw beginnen. En dit keer op keer, 

zonder ook maar iets van een beetje leven aan je hengel. Dan maar eens wat 

anders, een verenlijn boven de shad gezet en weer gegooid en dan is het opeens 

raak! Een heftige aanbeet en dat werd flink takelen! Wat bleek: er zaten 3 

zeebaarzen aan de verenlijn met een totale lengte van ongeveer 125 cm: een van 

48, een van 42 en een van 35 cm. Conclusie: handicap gehaald! Oké, het was geen 

wijsheid, maar toch, ze waren binnen. Dus we konden een paar andere soorten gaan 

proberen en dat werd een gulletje met een pilker, een steenbolk met aas op de kop. 

Daarna was het plan om nog een schar en een bot te vangen, maar dat is 

hedentendage iets te veel gevraagd. Er kwamen wel 2 scharren van 15 en 17 cm 

binnen, te klein dus, 2 wijtingen van 9 en 10 cm, veel te klein dus en totaal geen bot 

gezien. Wel kwam er, en dat was heel leuk, voor het eerst een gladde haai van 54 

cm binnen, door Jaap gevangen! Zo hadden we vier soorten, waarvan ook nog eens 

twee maatse zeebaarzen. En daarmee wonnen we de wedstrijd voor Tri en Jack 

(leuk dat je er weer bij was, Jack) en derde waren Ab en Ed. Al bij al weer een leuke 

dag op zee. Mooi weer en niet te veel vis, maar het belangrijkste: iedereen weer 

veilig thuis. 

Hartelijke groet, Piet Verkade G87 


