Hele matige vangsten tijdens Noordwijkse kampioenschappen.

Zondag 6 juni zijn weer de Noordwijkse kampioenschappen gevist op de
steigers in de Leidse Vaart. Kampioenschappen waar weer veel aandacht aan is
geschonken. Het kwam zelfs ter sprake tijdens de live uitzending van Nens
vanaf het strand. Alle inwoners van Noordwijk van 16 jaar en ouder en alle
leden van HSV de Sportvisser konden hieraan deelnemen.
27 deelnemers hadden zich van tevoren aangemeld, allen met het idee om
Noordwijks kampioen te worden en de titel over te nemen van Aad Bogaards.
Helaas waren de vooruitzichten niet denderend, want de afgelopen weken is
hier slecht vis gevangen. Toch degene die al vroeg bij de baan aanwezig waren
konden waarnemen dat er best vis aanwezig was. Kraakhelder water, je keek
minimaal 1 mtr diep, veel natuurlijk voedsel aanwezig in de vorm van
watervlooien, zorgden ervoor dat de vis het vandaag massaal af liet weten.
Als je met 27 man zit te vissen en er wordt in totaal 1410 gram vis gevangen,
dan kan je spreken van een dieptepunt in de historie van het Noordwijks
kampioenschap.
Uiteraard komt er altijd een winnaar tevoorschijn. Leo Zonneveld wist maar
liefst 420 gram vis te vangen, vlak daarop gevolgd door Huidig kampioen Aad
Bogaards, die 350 gram vis ving. Met op de derde plek talent Niek de Ridder die
zijn eerste bokaal in ontvangst mocht nemen. Van de overige 25 deelnemers
wisten nog maar 7 man een vis aan te bieden. Voor de rest was het brandhout.
De prijsuitreiking vond plaats in het clubgebouw. Gezegd moet worden, dat
ondanks de slechte resultaten er toch een grote opkomst was. Prachtig prijzen
en een schitterende verloting zorgden voor een gezellige sfeer. Na afloop ging
toch iedere aanwezige met vis naar huis……….. De bootvis commissie had nog
een verrassing in petto. Iedere deelnemer kon nog een heerlijke verse makreel
mee naar huis nemen.
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