N-K Petten
Nu ik dit schrijf zit Het NK Petten er weer op.
WE verzamelde s’morgens om 5 uur in de kas
En om 5:15 vertrokken we gezamenlijk naar Petten.
Met een stop bij brugrestaurant van der valk
Om de zachte banden op te pompen en nog een probleempje
Met een lichtbalk op te lossen.
Toen door naar Petten zonder problemen.
Daar aangekomen gauw ingeschreven en even een bakkie
gedaan om lekker vroeg naar het visgebied te gaan
Waar we netjes te water werden geholpen zodat we
Vroeg klaar waren met het optuigen van onze hengels
En we snel konden beginnen met de wedstrijd.
Al snel bleek dat de vis er wel was maar niet aan de maat
waren.
Al snel na het bellen verkasten ik naar Marco
Waar het wel goed bleek te gaan.
Maar ik lag bij hun ook net niet op de goede plek.
Weer bellen met ton waasdorp die ook redelijk ving
Dus toch maar terug naar me oude plek.
Om de resterende tijd uit te vissen want vaartijd is
geen Vistijd.
Over de bak hoorde je ook al niet zulke goede berichte.
Om kwart voor 2 ging iedereen naar de kant om optijd op
strand te leggen.
Daar de vis nog een keer nagemeten te hebben om maar geen
kilo aftrek te krijgen.
De boot opgeladen en naar de kantine gereden voor de
prijsuitreiking.
Onder het genot van een biertje begonnen ze eerst met een
mooie loterij.

Waar de sportvissers best wat prijzen weg haalden met een
kaartplotter voor ton waasdorp.
Daarna de prijsuitreiking waar niet veel te halen was voor ons
alleen Marco en Jan vielen in de prijzen op de 6e plaats.
Ze kregen 2 boothengels (ucly stick.)
Na de prijsuitreiking nog even gezellig napraten met een
biertje erbij waarna iedereen met een voldaan gevoel naar huis
ging.
Het was een gezellige dag .

De bootcommissie

