6 April 2019 werd de eerste federatie clubkampioenschap vervist door de viskeluu van HSV de Blankvoorn
uit Blijham. De tegenstander was een combi van de “vrolijke vissers” en “het voorntje” uit Drenthe.
Men had ons mooi zonnig lenteweer voorspelt aan het parcours van het Noord Willems kanaal tussen de
Oudemolense brug en Taarlose brug. In de ochtend was het echter kil en bewolkt, pas rond 11 uur kwam het
zonnetje er door en werd het aangenaam weer om aan de waterkant te vertoeven.
Om 7.30 was de loting bij de Oudemolense brug die perfect was
voorbereid door de combi van de vrolijke vissers en het voorntje.
Deze verloting verliep lekker vlot en de 17 viskeluu van de
Blankvoorn en 11 viskeluu van onze Drentse tegenstander zochten
rond half acht hun visplek op, waarna begonnen kon worden met de
voorbereiding.

De wedstrijd begon om 9 uur en eindigde om 13.00 uur. Er is door alle viskeluu met name met de vaste stok
vis gevangen. De vangsten waren heel divers. Zowel door grote aantallen kleinere vis te vangen als veel
minder maar hele grote vissen te vangen kon je punten scoren voor jouw vereniging.
Een aantal vissers hadden zelfs mooie karpers gevangen. Het blijft tocht telkens
een mooie en spannende belevenis om een karper je hengel, elastiek en tuigen te
laten testen. Dit laatste heeft Joop van de Blankvoorn aan den lijve ondervonden,
na een gevecht van ruim een kwartier begaf zijn elastiek het helaas.

Tijdens de weging bleek dat de mannen uit Blijham het uitmuntend
hadden gedaan. In de ranking hebben zij de eerste vijf plaatsen
bezet die de maximaal haalbare 50 punten hebben opgeleverd.

In september kunnen de viskeluu van HSV de blankvoorn zelf bepalen waar de wedstrijd wordt vervist tegen
de volgende tegenstander, de Schoapswas uit Eext. Hsv de blankvoorn heeft dan nl het thuisvoordeel.
We zullen wederom ons best doen om deze wedstrijd met een goed resultaat af te sluiten. De finale vissen
van de clubkampioenschap Groningen /Drenthe is immers een mooie kers op de taart
Gert de Vries

