21 April 2018, wedstrijd hsv de Blankvoorn op de steigers in Stadskanaal.
Zaterdagochtend in alle vroegte hebben we ons verzameld op het parkeerterrein voor het “oude
wapen van Blijham”. Om 6 uur was het inmiddels al wat licht geworden en vond de loting plaats
voor de 16 deelnemers.
Onze voorzitter Gert had rekening gehouden met de conditie van de ogen van menig visser, de
nummers van de loten waren immers mooi groot op een papiertje geschreven en waren zonder
bril goed leesbaar.
Een parcours op genummerde steigers uitzetten, met steeds een lege steiger tussen de vissers,
bleek toch een lastig karwei voor onze voorzitter. Ergens in het parcours was er nl een lege plek te
veel ruimte tussen de visstekken overgehouden. Je zou zeggen dat de visser die hier naast zit
hierdoor in het voordeel zou zijn. Dit bleek achteraf gezien niet zo te zijn, deze onfortuinlijke visser
won nl de poedelprijs.
De rit in colonne naar Stadskanaal was van korte duur, rond 6.20 kwamen we op het prachtig
ogend parcours aan waar het wat mistig was. Voor de feederaar lastig om in te schatten waar de
overkant van het water was, deze was nog niet te zien. Na een kwartier brak de zon door en
hadden we allen goed zicht. Het beloofde een fantastische lentedag te worden met temperaturen
iets boven de 20 graden, weinig wind en volop zon. Nu nog afwachten of er een visje te vangen
was.
Tijdens deze vrije wedstrijd had je 3 typen vissers, de fervente stokvissers, de fervente feederaars
en de hybriden. ( die doen van beide een beetje).
De meeste vissers waren rond zeven uur aan het vissen. De wedstrijd duurde tot 13 uur, dus alle
tijd om een visje te kunnen verschalken.
Uiteindelijk zag je de verschillen in aanpak terug in de vangsten. De stokvissers hadden mooie
aantallen gevangen en de vaak wat kleinere vis met hier en daar een uitschieter. Enkele
feederaars hadden hele mooie gewichten door mooie zeelten en brasems te vangen. De hybriden
hadden een mix van aantal en kiloknallers.
Na een geweldige vismorgen klonk de toeter om 13.00 uur en kon er worden gewogen. Bijna
iedereen had vis ter weging aangeboden en het werd best spannend wie er zou gaan winnen.
Uiteindelijk hebben we onder het genot van een versnapering aan het water de uitslag te horen
gekregen en werd ons tevens een heerlijke brunswijker aangeboden. Henk Korte was de winnaar,
gevolgd door Bert en Fokko met zeer respectabele gewichten van rond de zes en zeven kilogram.
De volgende wedstrijd is de eerste ronde van het club federatie kampioenschap. We willen
wederom graag kampioen worden van onze federatie en hier kunnen we alle vissers voor
gebruiken. Dus doe mee en geef je op bij Bert.
Groetn,
GdV

