
De vissers van hsv de Blankvoorn uit Blijham voor de vierde achtereenvolgende keer in de 
finale van het federatief  clubkampioenschap Groningen en Drenthe.  
 

Een aantal leden van hsv de Blankvoorn hebben olv secretaris Bert Smid afgelopen donderdag 
het parcours bij Oomsberg gereed gemaakt voor de laatste voorronde wedstrijd tegen de vissers 
van HC Gauw Tevreden Winneweer. Er moest nogal wat gesnoeid worden om de kleine 60 vissers 
een visplek aan te kunnen bieden. Uiteindelijk is dat prima gelukt en konden er op ruime 
onderlinge afstand voldoende visstekken worden uitgezet op het parcours van Oomsberg. 

De winnaar van deze wedstrijd zou zich plaatsen voor het federaal clubkampioenschap van 
Groningen en Drenthe, versie 2018.  

Op zaterdag 7 Juli was het om 7 uur verzamelen voor de ca. 55 deelnemers op de parkeerplaats 
van v.v. Musselkanaal van beide teams. Na de verloting was het slechts 5 minuten rijden naar het 
parcours waar de vissers ruim de tijd hadden om de benodigde voorbereidingen te treffen. Er 
werd immers gevist van 9 tot 13.00 uur. 





De weersomstandigheden waren voor de vaste stok 
vissers op de lange lijn lastig door de straffe wind in 
combinatie met een behoorlijke stroming. Als alternatief 
voor de lange lijn kon de korte lijn en picker ingezet 
worden. 

Na het eindsignaal van 13.00 uur werd de vis gewogen 
en kon de balans opgemaakt worden door de voorzitter 
en secretaris van hsv de Blankvoorn. 

De vissers van Hsv de Blankvoorn bleken na wat 
rekenwerk overtuigend de winnaar van deze wedstrijd. 
Zij scoorden een 1e plek (G. De Vries 17 kg), 2e plek 
(B.Smid 8kg), 3e plek (G.Geuken 6 kg), 5e plek (G.Korte 
5kg) en 6e plek (F.Korte 4,5 kg). 


Alle vissers kregen na afloop een attentie, welke werd aangeboden door beide verenigingen, en 
gingen na een gezamenlijke fotoshoot weer huiswaarts. 




Voor de vissers uit Blijham rest de wedstrijd om het kampioenschap van Groningen en Drenthe, 
welke ze voor de 4e x keer op rij kunnen winnen. Als dat lukt mogen ze voor de derde keer naar 
het Nederlands clubkampioenschap waar ze in 2016 kampioen zijn geworden en het vorig jaar als 
2e zijn geëindigd. 
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