Katwijk-Noordwijk
Al dagen veel wind en dat zou ook zondag zo zijn.
Dus zaterdag naar katwijk bellen of het door zou gaan.
Die zagen het wel zitten voor zondag, dus gaven ze groen licht.
Dus zondag na bijna niet geslapen te hebben op naar het strand om naar het zeetje te kijken,
en dat viel best mee.
Dus snel de boot gehaald en naar het strand gereden om te zien of er nog meer zouden komen.
Ondanks de vakantie, werk en de slechte voorspellingen kwamen er toch nog 7 boten.
Na een lekker bakkie gedaan te hebben ging iedereen op tijd de boot in. Zodat Marco en ik de
boot met bemanning en al in zee konden zetten zodat ze meteen weg konden varen, dat was
wel nodig met zo een lastige branding.
Nadat iedereen veilig op zee was kwam marco als laatste met nat pak de zee op.
Zodat we me ze alle tegelijk naar katwijk konden varen.
Het zeetje zelf viel wel mee en zou alleen maar beter worden.
In katwijk aangekomen kwamen ze met het idee om de wedstrijd met een halfuur te verlengen
tot half 3 Om 09.15 ging iedereen zijn weg met goede hoop weg wat later tegen bleek te
vallen. Ikzelf met nog twee boten naar de delft die altijd wel goed is voor 5 soorten vis, niet
dus!
Alle drie de boten hadden de grootste moeite met het vangen van de 5 soorten.
Wel veel gulletjes en steenblokken, maar na 3 uur vissen toch 3 soorten gevangen bij ons
allen, dus dan maar op makreel met nog anderhalf uur te gaan, dus tijd zat.
Na veel varend slepen soms stilliggend en pompend vissen lukte het toch om na vijf kwartier
toch nog een makreel te vangen.
Hiep hiep hoera ons 5de soort.
Over de bak bleef het stil dus even bellen en al snel werd duidelijk dat het voor iedereen
moeilijk bleek te zijn om 5 soorten te vangen.
Dus met spanning naar de kant om te horen wat katwijk heeft gedaan.
Na het netje met vis in de boot bij katwijk te hebben gedeponeerd snel de boot naar huis
gevaren.
Om daarvandaan snel met de auto naar katwijk te gaan om te meten.
In katwijk stonden ze al te wachten op ons om te gaan meten.
En wat bleek 5 soorten vis viel bar tegen, maar 3 boten met 5 soorten vis.
Dus ik zou maximaal 3e worden.
Na het meten konden we beginnen met de prijsuitreiking.
sjon ezendam liet zich weer van zijn beste kant zien.
Hij had 3 fishfinders waaronder één met kleuren scherm, hengels, vuurpijlen en fakkels.
Katwijk en Noordwijk hadden allebei een boot die buiten de vistijd binnen kwamen, dus
gediskwalificeerd.
Jammer want die van katwijk had wel 5 soorten die nu niet meetelden.
Kees vijffinkel had het idee dat er op makreel geen minimum maat stond wat hem ook zijn 5de
soort kosten, want hij had een makreel van 28.5 cm en ze moesten 30 cm zijn.
Dit alles had voor katwijk wel nadelige gevolgen voor de eind uitslag, want de beste 5 boten
telden voor onze gezamenlijke trofee (het felbegeerde stuur), die nu door Noordwijk werd
gewonnen voor de 4e keer op rij.

Na de prijsuitreiking (zie uitslagen lijst) werden er ook nog 3 mooie fishfinders verloot op
bootnummer bij aanwezigheid.

Jammer voor peet van dam dat hij niet aanwezig was, zijn prijs werd doorgeloot.
Maar na die pech voor hem toch nog wat leuks, hij had de grootste vis van de dag, een gul van
56 cm dus toch nog in de prijzen.
Een mooie beker en een seahawk boothengel.
Na nog wat kleinere prijzen en een natje en een paar lekker gebakken vissies met een voldaan
gevoel naar huis gegaan.
Iedereen bedankt voor deze mooie dag en hopelijk volgend jaar meer boten op zee.
Want het was weer super gezellig en goed verzorgd.
Badankt Katwijk en John ezendam voor de sponsering, tot volgend jaar bij ons!!
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super mannen voor 4e keer op rij de trofee
we staan nu weer gelijk 6x om 6x

