Bogaards/de Ridder winnen aan de Heimanswetering
Zondag 4 september, de laatste van de door de wedstrijdcommissie van de Sportvisser
georganiseerde koppelwedstrijden. Vroeger werd deze altijd gevist in het Spui, maar bij
gebrek aan belangstelling hiervoor, wordt nu jaarlijks voor een ander water gekozen. Dit
jaar, vanwege de goede resultaten in het voorjaar, in de Heimanswetering te Woubrugge.
Een lekker breed water, waar zowel met de vaste stok als de feeder gevangen zou kunnen
worden.

Om 5.45 ging de wekker, omdat de baanuitzetter lekker vroeg aanwezig wilde zijn. Vroeg,
omdat in de voorgaande dagen het water was voorzien van een dikke laag kroos en vissen
onmogelijk was en indien dit vandaag ook het geval zou zijn, nog de tijd aanwezig was om
een ander water te zoeken.
Dit bleek echter niet nodig, want het water lag er strak en schoon bij. Helaas deden zich
wel andere problemen voor. De Heimanswetering wordt ingebracht door de Leidse
hengelaarsbond en daar kunnen vergunningen aangevraagd worden voor het organiseren
van wedstrijden. Ook bij de federatie kunnen deze vergunningen worden aangevraagd.
Helaas zijn beide instanties niet van elkaar op de hoogte, wat betreft uitgegeven
vergunningen. Zo kon het gebeuren dat 3 verenigingen een vergunning hadden voor
hetzelfde water.
Chapeau voor de baanuitzetter, dat hij lekker vroeg was en de baan al had uitgezet
voordat de overige verenigingen kwamen.

Dan de wedstrijd zelf: Er valt heel weinig over te zeggen, het was echt bedroevend slecht.
Als je nagaat dat de winnaars 2780 gram vis hadden, verdeeld over 2 man en dan 6 uur
vissen dan kom je tot een gemiddelde van 230 gram/ uur.
Oorzaak??????????????????weersomslag van de nacht ervoor misschien.
Vermeldenswaardig is misschien dat voor het eerst in al die jaren dat we wedstrijdvissen,
alle deelnemers gecontroleerd werden door controleurs van de Leidse
hengelaarsbond?????? Je kunt je afvragen wat de noodzaak hiervan is, tijdens een
wedstrijd georganiseerd door een hengelsportvereniging. Je mag er toch vanuit gaan dat
alle deelnemers beschikken over de vereiste papieren.

Zij zagen in ieder geval de noodzaak wel en deden heel plichtsgetrouw hun werk.

Hoewel het moeilijk vangen was, waren er zeker winnaars. Toch weer een prestatie om
onder deze omstandigheden toch het meeste vis naar boven te krijgen. Aad Bogaards en
Jaap de Ridder waren de winnaar met zoals gezegd 2780 gram. Hulde aan dit koppel.

