
Dinsdag 21 mei 2019 is de eerste dinsdagavond wedstrijd gevist van 
Hengelsportvereniging de Blankvoorn uit Blijham. Met 14 personen werd na de loting in 
het Wapen van Blijham de reis ingezet naar het parcours, het Winschoterdiep aan de 
Rijksweg bij Scheemda.  Rond zes uur kwamen we aan bij het water waar de stekken op 
mooie afstanden waren uitgezet door secretaris Bert Smid.  
Het was op de dinsdag kil weer en er stond een stevige wind dwars over het water. Dit 
maakte het zuiver gooien met de feeder en op volle lengte vissen met de vaste stok lastig. 
Rond negen uur begon het al redelijk donker te worden en werd het lastig om de dobbers in 
de golfjes op het water te kunnen blijven zien. Paling begint rond de schemer vaak te azen, 
zo ving Joop een kanjer van een paling. Helaas mocht deze niet ter weging worden 
aangeboden. Om kwart over negen klonk het eindsignaal en begon de weging. Alle vissers 
hebben vis ter weging aan kunnen bieden. In vak A was Juren de nummer 1 met ruim 2 kg. 
Juren had een topstek geloot, hier was enkele dagen ervoor nl getraind en toen ook al goed 
gevangen. Bert Smid was tweede met 1,5 kg en Jacob Gerringa  eindige als derde met een 
half onsje minder aan gewicht dan Bert.  De week ervoor hadden o.a.beide mannen hun 
jaarlijks visvakantie gevierd in Friesland Hier was overall Jacob de baas boven Bert, 
vanavond nam Bert revanche op Jacob voor deze gevoelige nederlaag.   
In vak B was Gert de Vries de winnaar met ruim 2,5 kg aan vis, Joachim werd tweede met 
een paar gram minder aan vis en Jacob werd derde met bijna 2 kg aan vis.  
De volgende wedstrijd wordt gevist in Veele in het Mussel A kanaal. Het weer wordt de 
komende dagen iets warmer, mogelijk kunnen we met zijn allen dan wat meer vis ter weging 
aanbieden.  
GdV 
 
 
28 mei 2019,  de tweede wedstrijd van HS de Blankvoorn in het Mussel Aa kanaal bij 
Veele.  
Het deelnemersveld bestond uit 13 personen voor deze avond.  Deze avond was het net als 
de week ervoor kil weer met een straffe wind uit het noord-westen. Voor het Mussel Aa 
kanaal in Veele betekent dit, dat de wind recht van voren komt. Door de golfjes op het water 
vanwege de straffe wind en de schittering van de zon op het water was het zeer moeilijk om 
de dobberantennes te kunnen zien. Een picker was daarom een goed alternatief voor de 
vaste stok.  
Daarnaast wilden de dobbers deze avond ook maar af en toe ondergaan. De vis aasde heel 
sporadisch.  
Af en toe werd er  een baarsje, pos, bliek of voorntje gevangen door de viskeluu uit Blijham. 
De brasems gaven niet thuis deze avond. Er waren twee uitzonderingen. Jacob Gerringa 
ving met de picker één vis, maar dat was dan wel een mooie zeelt. Dit bracht hem voor  de 
overwinning in zijn vak en was daarmee overall zelfs de beste. De tweede uitzondering was 
Bert Smit. Hij had waarschijnlijk heel speciaal voer of bijzonder aas want hij ving Stoffer de 
schildpad. Dat is toch wel een bijzondere vangst, maar telt helaas voor Bert niet mee.  
Gert de Vries had zijn picker spullen niet op orde voor deze avond, tien minuten voor tijd 
haakte hij waarschijnlijk een zeelt maar raakte deze kwijt doordat de lijn brak ter hoogte van 
de lijnclip. Dit kunnen wel eens kostbare grammen zijn als aan het eind van de competitie 
de balans wordt opgemaakt.  
In vak A behaalde Jacob Gerringa de winst, Gert de Vries was tweede en Jacob Kuiper zeer 
kort achter Gert werd derde. In vak B viste Geert Kraai een eerste plek, Fokko die deze 
week een halve eeuw oud wordt een tweede plek en Hermann Lange een drie. De 
gewichten waren niet om over naar huis te schrijven. Inclusief weegnet tussen de 600 gram 
en 2100 gram.  
Volgende week gaan we naar Wollinghuizen. Laten we hopen dat de brasems hier wel willen 
azen. Door een aantal vissers gaat hier in het hemelvaartweekend getraind worden om  een 



goed resultaat neer te kunnen zetten maar nog veel belangrijker.....te genieten van onze 
fantastische hobby.  
GdV.  
 
4 juni 2019, 3e avondwedstrijd HS de Blankvoorn. Parcours Wollinghuizen.  
De afgelopen dagen was het bij tijden onstuimig zomerweer. Het was broeierig en in de 
avond en nacht hadden we te maken met onweersbuien. Op de dinsdag werd voorspelt dat 
het rond 23.00 uur wederom zou gaan onweren. Er was door het bestuur daarom besloten 
om tot 21.15 uur te gaan vissen. Immers veiligheid gaat boven alles.  
Met 12 personen vertrokken we richting Wollinghuizen. Eenmaal aangekomen via het 
stoffige zandpad konden we onze stek betreden en deze geschikt maken om te vissen. Er 
moest nog wel wat geknipt worden want het gras en riet groeit hier weelderig.  
Jan Dekker was net als vorig jaar onfortuinlijk, hij kreeg een nat pak als gevolg van het 
wegzakken van een van de poten van zijn viskist. Hij verliet vroegtijdig de wedstrijd. Dat gold 
ook voor Fokko, er was een kippenboer die dringend zijn technische expertise nodig had 
doordat de spanning was uitgevallen in een kippenschuur. Fokko had storingsdienst er werd 
dus opgeroepen en verliet de wedstrijd ook vroegtijdig. Zijn gevangen vis werd zorgvuldig in 
bewaring gesteld bij Jacob Gerringa.  
Het vissen was nog steeds heel moeilijk, net als de twee weken ervoor. Het was moeilijk om 
een visje te vangen. Daarnaast is het op het parcours ook lastig om de grotere vissen te 
landen als gevolg van de vele pompebladen dicht aan de kant. Hier had Gert de Vries veel 
hinder van. Een half uur voor tijd haakte hij een mooie  zeelt, deze vluchtte echter richting 
pompebladen en de strijd was gestreden. Hetzelfde overkwam hem 15 minuten voor tijd, nu 
geen zeelt maar een mooie brasem. Ondanks deze twee missers viste hij een eerste plek in 
zijn vak, gevolgd door Juren Doorenbosch en Jacob Kuiper.  
In het B vak was Joachim degene die enkele bonusvissen met de feeder wist te vangen, dit 
leverde hem een 1e plek op, gevolgd door Bert Smid en Joop Stötefalk. De gewichten waren 
niet best, Joachim had nog een ruime 5 pond, de rest rond of zelfs onder de kilo.  
3e pinksterdag gaan we naar de Zijlweg. We houden de moeder in, hopelijk worden de 
vangsten nu kalm aan beter.  
GdV  
 
 
11 juni 2019, 4e wedstrijd dinsdagavond competitie. Parcours Zijlweg 
Winschoterdiep.  
Enkele mannen van het bestuur hadden de maandagavond stekken geknipt op het parcours. 
Dit was een heidens karwei vanwege de dikke begroeiing met riet, gras en brandnetels rond 
de brede oever. Complimenten voor hun noeste arbeid.  
Het weer was op de dinsdagavond perfect voor een wedstrijd te vissen. Het was een 
aangename temperatuur, half bewolkt weer en nagenoeg geen wind. Het water lag er mooi 
bij, wat opviel was dat er nagenoeg geen stroming was.  
In het pinksterweekend voorafgaand aan de wedstrijd was er op het parcours getraind en 
waren de vangsten veelbelovend met zowel de vaste stok als met de feeder. Toen was er 
echter een mooie stroming in het water.  
Tijdens de wedstrijd bleek dat de vissen weinig trek hadden om te azen. Dit resulteerde in 
zeer magere vangsten. Bert wist zijn kopstek in het A vak maximaal uit te nutten. Met de 
feeder ving hij ruim drie kg aan vis bij elkaar, Gert de Vries werd tweede en Jacob Kuiper 
wist voor de vierde keer op rij een derde plaats te vissen. In het B vak was het Fokko die een 
eerste plek viste met ruim 3 kg, gevolgd door Juren en Gert Korte.  
 
Volgende week dinsdag hebben we een vrije avond, de week er op gaan we de 5e wedstrijd 
vissen in het Boelo Tijdenskanaal bij Lethe.  
GdV.  
 
 



25 juni 2019, 5e dinsdagavondwestrijd, Boelo Tijdenskanaal, de Lethe 
Door ziekte van de verslaggever geen verslag. 
 
2 juli 2019, 6e dinsdagavond wedstrijd.  Pekeler diep ter hoogte van Mulder pot.  
Met nog twee wedstrijden te gaan, wordt het spannend wie in 2019 de beste visser wordt 
van de dinsdagavond competitie.  
De secretaris, een van de kanshebbers,  had het afgelopen weekend een topprestatie 
neergezet tijdens de federatie wedstrijd  dobberdragend in het NW kanaal.  Hij viel in voor 
Gert de Vries en viste met het team van Evezet-Maver hengelsport Veendam-Winschoten 
een fantastische 2e plek bij elkaar waardoor zij mee mogen doen aan het Nederlands 
kampioenschap.  
Fokko en Gert de Vries,  die beide goede papieren hebben voor de overall overwinning, 
hebben de maandag voor de wedstrijd op het begin van het parcours getraind en ervaren dat 
er veel klein vis te vangen is.  
Op de wedstrijdavond was het mooi zomerweer, een aangename temperatuur, droog weer 
en weinig wind. Met 13 vissers werd de wedstrijd gevist, de stekken waren mooi ruim 
uitgezet. Het blijft op dit parcours altijd uitkijken voor het landbouwverkeer en normaal 
verkeer dat achter je langs raast. Gelukkig waren er op dat gebied deze avond geen 
incidenten.   
Er is deze avond, in tegenstelling tot de wedstrijddagen ervoor veel, en dan met name, klein 
vis gevangen.  
Fokko, die in topvorm verkeert, heeft zijn prachtige Maver Definition hengel deze avond zeer 
intensief gebruikt. Hij ving maar liefst  147 visjes, met een gewicht van bijna 3 kg bij elkaar. 
Voor hem betekende dit de overwinning in zijn vak.  
Nieuwkomer Simon Uuldriks was een zeer goede tweede, met ca. 60 gram minder aan vis 
werd hij tweede. Jacob met ca. 50 gram minder dan Simon werd derde in dit vak. 
 Al met al liggen de gewichten dus heel dicht bij elkaar. 50 gram verschil zijn maar 2 van de 
147 visjes die Fokko heeft gevangen. Het blijkt maar weer dat het missen van aanbeten een 
groot verschil kan maken in de klassering.  
In het B vak zaten Bert en Gert de Vries op oogafstand van elkaar. Hiertussen zat Gert 
Korte. Gert Korte had vanaf het begin de vis mooi aan de loop, terwijl Bert moeite had om de 
vissen los te peuteren.  
Verderop in het vak deed Joop goede zaken. De eerste zeelt die hij haakte was te sterk voor 
zijn fijne lijnopzet. Snoer weg en kostbare vis weg. Na een zwaardere snoer gemonteerd te 
hebben ving Joop wel een mooie bonus zeelt. Ook de paling liet zich zien, zowel Joop als 
Joachim vingen beiden een dikke vette paling. Palingen mogen echter niet ter weging 
worden aangeboden.  
In het B-vak kon Gert de Vries zijn goede loting op het staartnummer verzilveren. Met 2 
kleine brasems, een bonus zeelt en 37 voorntjes schraapte hij ruim 3,5 kg aan vis binnen. 
Joop had enkele grammen minder waardoor hij een mooie twee scoorde. Gert Korte kon zijn 
voortvarende start niet vasthouden, hij eindigde op de derde plek met ruim 1,5 kg aan vis.  
Komende zaterdag staat de federatie clubkampioenschap kwalificatie op het programma in 
het NW kanaal. Als we in topvorm zijn kunnen we de wedstrijd misschien wel winnen en 
gaan we voor de vierde keer deelnemen aan de finale van  het  federatie club 
kampioenschap.  
Volgende week dinsdag is de laatste wedstrijd van de dinsdagavond competitie 2019. Er zijn 
twee kandidaten die voor de overwinning in aanmerking komen.Voor de derde plek zijn ook 
nog een aantal kanshebbers. Door de vele vissen die Fokko de afgelopen wedstrijd heeft 
gevangen, heeft hij het kampioenschap in eigen hand, hij moet dan wel een 1 vissen op de 
steigers in Stadskanaal.  
 
 
GdV 
 
 



 
9 Juli 2019, zevende en laatste wedstrijd van de dinsdagavond competitie 2019, 
locatie de steigers in het AG Wildervanck kanaal.  
 
12 personen konden vanaf steiger 30 hun kunsten laten zien op deze laatste avondwedstrijd 
in 2019. Tussen de vissers zat telkens een vrije steiger, ideaal om een mooi netje met vis te 
kunnen vangen.  
Fokko had de beste papieren en alles in eigen hand om kampioen te worden van deze 
competitie. Hij had de week ervoor 147 vissen gevangen. Bij een gelijk aantal punten telt het 
doelsaldo, lees het aantal gevangen vis, en daarin had hij een straatlengte voorsprong.  
Bert kon nog tweede worden, hij moest Fokko dan wel behoorlijk achter zich laten. Gert kon 
zich alleen nog verbeteren door een 1 te vissen en was afhankelijk van de prestatie van 
Fokko.  
Het parcours op de steigers van het AG Wildervanck kanaal is een geweldig wedstrijd 
parcours. Het mooie ervan is dat resultaten behaald in het verleden niet  garant staan voor 
succes in de toekomst.  
Fokko heeft dit aan den lijve ondervonden. Op de maandag heeft hij samen met Gert 
getraind voor de wedstrijd. Dit trainen was dusdanig serieus dat de mannen zo ver uit elkaar 
zaten en van elkaar dus ook niet wisten wat ze hadden gevangen en hoe ze de vis hadden 
gevangen. Naar wat later bleek had Fokko op de avond voor de wedstrijd de brasem goed 
los. Met de feeder had hij zes kilo knallers en ook nog een respectabel aantal kleiner spul. 
Gert had die avond een mooi netje klein spul met 2 kanjers van zeelten. Beide vissers wisten 
van elkaar niet wat ze tijdens de training hadden gevangen. Beiden hadden ze de 
bonusvissen nl niet in hun leefnet bewaard.  
Op de wedstrijdavond kwamen we even na zessen aan op het parcours. Het was mooi 
zomerweer met een aangename temperatuur maar wel een redelijke bries wind.   
Fokko, Bert en Gert zaten bij elkaar in het 1e vak. Zij konden dus onderling uitvechten wie de 
kampioen, 2e en derde zou worden en waren daarmee niet afhankelijk van de resultaten van 
andere vissers.  
In beide vakken werd zowel met de feeder als vaste stok gevist. In tegenstelling tot de avond 
ervoor waren de kilo brasems en dikke zeelten een stuk minder actief.  
De vissers hanteerden dan ook verschillende tactieken om zoveel mogelijk vis bij elkaar te 
kunnen sprokkelen.  
In het 2e vak ving Jacob met de feeder op 20 meter toch de brasems en scoorde hiermee 
een 1e plek met ruim drie kilo. Jan Dekker ving veel klein vis met de stok en viste  met 2,5 kg 
een 2e plek. Jakob Kuiper had ook een respectabel aantal vissen en eindigde als 3e in dit 
vak met ruim 2 kg aan vis.  
In het 1e vak zat Joachim op kop. Volgens vaste bankrunner Haiko had Joachim een brasem 
en een zeelt. Het leek er op dat Joachim dus goede zaken deed omdat er in dit vak geen 
grote vis werd gevangen.  
Fokko kon het niveau van de training van een dag ervoor niet doortrekken naar de wedstrijd. 
Hij kreeg de brasems niet aan de praat en scoorde met een kleine anderhalve aan vis een 
magere zes.  
Bert Smid en Gert de Vries zaten naast elkaar met een steiger ertussen en qua vangsten 
ging Gert tot een kwartier voor tijd op kop. Bert ving rond kwart over negen een mooie zeelt, 
welke het verschil zou maken in Bert zijn voordeel.  
Joachim had inderdaad een brasem en een zeelt en wat klein spul. De zeelt en brasem 
waren echter aan de magere en kleine kant. Bert viste een 1e plek met 2800 gram, Gert de 
Vries een 2e plek met 200 gram minder en Joachim een derde plek met iets meer dan 2 kg 
aan vis.  
Door de uitmuntende prestatie van Bert en een tegenvallende prestatie van Fokko is Bert 2e 
geworden in de competitie. Fokko eindigde als derde en Gert de Vries werd de kampioen 
van de dinsdagavond competitie editie 2019.  
Ook dit jaar was de competitie spannend tot de laatste wedstrijd, goed georganiseerd door 
het bestuur en af en toe een taaie visserij.  



Na afloop van de wedstrijd en weging had de secretaris nog een versnapering geregeld bij 
het viswater. Na bekendmaking van de eindstand van de competitie door de voorzitter 
keerden allen huiswaarts.  
GdV 
 

 


