Clubkampioenschap 26 juni 2011
Nadat de eerste datum niet door ging konden we dan toch de uitwijkdatum vissen.
Met een mooi zeetje maar toch weer die lastige branding konden we na een lekker bakkieVan
gijs vd niet op tijd de zee op.

Om precies om 9 uur te beginnen aan de onderlinge strijd.
Iedereen ging meteen naar zijn wrak die hij van te voren had uitgekozen,
Dus zo als altijd was het weer druk op de delft die de laatste tijd weer goed vis geeft.
Marco en jan hadden al snel 5 soorten dus besloten meer naar de kant te gaan om het op een
geepje te proberen wat meteen wat ruimte gaf voor de anderen.
Ik zelf had ook al snel vier soorten en bleef alleen maar torretjes en steenbolken vangen dus
even ton en harry gebelt hoe het daar was en dat ging nog niet zo best als bij ons,
meteen even gevraagd op wat voor diepte de makreel te vinden was en dat was vrij diep,
dus meteen op weg met een steeds beter wordende zee moest dat toch niet zo moeilijk zijn.
Op de delft was het ook rustig geworden dus dat hielt in dat er meer met 4 of 5 soorten
zouden zijn wat meteen meer stres gaf om een makreel te vangen.
Dat lukte na een onrustig uurtje doordat robin een paar meeuwen zag duiken niet veel maar
genoeg om er binnen 2 min 13 te vangen.
Dus dan meteen maar naar de kant om lekker op tijd klaar te zijn om te meten.
Maar niet alleen ik was vroeg er lagen al 2 boten op het strand die 5 soorten hadden,
dus het zag er goed uit wat de vangsten betreft.
Het aanlanden ging lekker soepel omdat de zee bijna vlak lag en de branding was vertrokken.
Dus kon iedereen ook aan de waterlijn even kijken wat er was gevangen en dat was niet
slecht.
Iedereen had wel 5 soorten op de kampioenen van vorig jaar na de daltons die hadden er 4.
Na wat bij kletsen ging iedereen zijn boot wegbrengen om daarna onder een lekker biertje en
een patatje, broodje kroket of frikadel van meesterbakker krijn.

we stonden met ze allen op de eind uitslag te wachten die best spannend was, op de daltons
na had iedereen 5 soorten en de verschillen waren klein.

eerste ton waasdorp
en harry oomen

tweede gerrit verbeek
en Leo van dooren

derde marco duyvenvoorden
en jan de jong

Geen 5 soorten maar wel een gedeelde eerste plaats.
Om de grootste vis nu is geen geep maar een gul van 53 cm met jan de jong maar in overleg
met jan ging de beker naar rober vd stelt.

na de prijsuitreiking hebben we onder het genot van een biertje nog even gezellig nagepraat
en waren we het er over eens dat er volgend jaar best wel wat meer boten mee mogen doen!
dus mannen komt allen want het was weer super gezellig
de bootcommissie

