Beste sportvissers
Eindelijk was het dan zover na een koude winter met slechte vangst berichten. Alles uit de
kast gehaald voor de eerste schar wedstrijd
Na goede weersvoorspellingen wisten we zeker dat de wedstrijd door zou gaan. Om half 8
kwamen de eerste fanatiekelingen aan en om kwart over 8 lagen er 11 boten op strand. We
waren niet de enigen die er zo over dachten. Een mooi gezicht was het om te zien dat Ed en
Marcel Plug er ook waren terwijl Marcel zelfs jarig was . Super dit aantal boten zo weten wij
dat we het niet voor niets doen bedankt mannen voor deze opsteker
Na een lekker bakkie koffie van Gijs v/d Niet die ook al vroeg in de keet aanwezig was.
Stonden de mannen al te popelen om in zee te gaan die er mooi strak bij lag. Om 5 voor 9
begon de wedstrijd iedereen voerde naar zij eigen stek om daar zijn geluk te halen. Ik had
zelf nog proef gevist op donderdag (14-04-11) maar dat lag mij geen windeieren zou
naderhand blijken. Ik zag Piet v/d Niet nog met zijn net slepen die mijn riep om te melden dat
ze op die diepte wel goed vingen. Dus ook maar even proberen maar dat mocht ook niet
baten. De scharren zaten zo vol met scheermessen dat ze mijn piertje ook niet lusten. Marco
en jan visten tussen Scheveningen en kijkduin daar werd redelijk goed gevangen zou
naderhand blijken. Rolph en Koen Kooy lagen voor huis ter duin en deden het ook niet slecht
. Af en toe even het anker lichten en met de stroom mee laten driften om daar na weer
verder te kunnen vissen. Hoe meer de noord in hoe minder vis er werd gevangen. Rond een
uur of 1 kwam het windje er een beetje in en werd het wat frisser. Dus was het al met al een
super visdag want de wedstrijd stopte om 2 uur . Door de lange winter ging het op lieren van
de boten door sommige personen nog niet zo soepel. Maar ja mooi weer en tijd zat waar
maken we ons druk om. Nadat iedereen zijn boot had weg gebracht kon onder een het
genot van een biertje en een patatje of broodje frikadel of kroket die Krijn v/d Niet stond te
bakken
wachten op de uitslag die rond half 4 begon.
De 1e waren rob en rich van der steld de 2e plaats scheelde maar 40 gram jammer Marco
en Jan volgende keer beter. Al met al toch nog veel schar gevangen totaal 55,29 kg
De bootcommissie
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Naam

Naam

Rob vd Steldt

Richard vd Steldt

7,73 kg

Marco v Duyvenvoorde

Jan de Jong

7,69 kg

Rolph van Kooy

Koen van Kooy

7,28 kg

Ben Lamboo

Leo Lamboo

5,93 kg

Hein vd Putten

Peet van Dam

4,80 kg

Harry de Jong

Jan de Ridder

4,76 kg

Jacco van beelen

Elise

4,23 kg

Richard van Loon

Robin van Loon

3,83 kg

Bram Riemvis

Kees Broekhof

3,56 kg

Mart Plug

Herman Caeyers

3,50 kg

Ed Plug

Marcel plug

1,98 kg

totaal

55,29 kg

