Zaterdag 27 april 2013; 2e NFB Strandviswedstrijd van 2013 bij Noord West 9 te Petten.
‘s Morgens vroeg met de korpsmaten afgesproken was vandaag de bestemming Petten verzamelen
bij bar-bistro Moritz. Met mooi rustig wee en een zonnetje zou het een langer dan verwachtte reis
worden i.v.m. een wegomleiding i.v.m. wegwerkzaamheden bij Alkmaar waardoor menigeen ergens
verloren raakte in dat mooie Noord Holland. Wij hebben in ieder geval een toeristisch route gevolg
over Bergen heen en zagen heel mooie plekjes die zeker uitnodigden tot een bezoekje met de familie
maar niet vandaag, wij moeten vissen! Doordat velen wat later in Petten arriveerden werd de
aanvangtijd van de wedstrijd een half uurtje aangepast naar 09.30u.
Bij Moritz was het bij aankomt al weer heel gezellig, niet in het laatst daar Noord West 9 niet minder
dan 18 extra vissers had aangemeld voor deze wedstrijd.
De koffie smaakte goed en voorzitter van NoordWest 9,
John Langenberg, heette de deelnemers van harte welkom
en na het bespreken van een aantal huishoudelijk zaken
(zoals waar de visstrekken te vinden waren) werden de
wedstrijdkaarten uitgereikt en vertrokken de deelnemers
alras naar de parkeerplaats. Beneden aan de
HondbosscheZeewering, daar stonden al een aantal
tractoren te wachten om de vissers naar de stekken die
alleen ten noorden lagen te brengen.
Het zeetje lag er erg rustig bij, hier en daar een beetje branding, de wind uit Noordelijk richting niet
meer dan windkracht 2 maar die zou later op de dag toch wel zou gaan aantrekken. Wel was het
ondanks het vriendelijke zonnetje redelijk fris en was iedereen toch stevig ingepakt.
Ook dit strand ondergaat een metamorfose een aantal heren waren met shovels en sleepboten druk in
de weer met een pijpleiding die moet gaan dienen om
het zand op het strand te kunnen gaan brengen. Niet
minder dan 3 meter zand zal worden opgebracht,
daardoor zullen de strekkers verdwijnen, maar hopelijk
zal dat niet leiden tot het verlies van een mooie visstek,
wij kennen in het Zuiden namelijk voorbeelden dat het
toch jaren duurt voordat de visserij zich weer hersteld
na een dergelijke ingreep….
Om half tien klonk daar het startsignaal en kon de
wedstrijd beginnen, het parcours was mooi ruim
uitgezet en er was goed rekening gehouden met de
golfbrekers. Na een eerste kennismaking met de ‘buren’ gingen de drie haken te water. De ene visser
zocht zij heil vlak achter de branding de ander zo ver mogelijk weg.
Zelf viste ik ditmaal in vak C waar het zeker wel een uurtjes duurde voor dat de eerst vissen werden
gevangen, vlak achter de branding zeg op zo’n 30 meter. Het viel me op dat je steeds meer lichtere
hengels ziet, zoals zware feederhengels waar men actief
de vis probeert te vangen. Telkens een stukje
binnendraaien en een paar minuten wachten voor opnieuw
het aas een paar slagen naar binnen te halen en dat
opnieuw na een aantal minuten….
Voor mijn beide buren (Arie Bremmer en Rob Stam) een
prima concept daar zij al dikke vis op het strand wisten te
landen (botten van zo’n 30cm+) terwijl ik juist op afstand
probeerde vis te vangen. Bij navraag bij de controleurs
bleek dat er hier en daar
wel een visje gevangen werd, een aantal deelnemers wisten na de
eerste worp al zeer grote botten te vangen.
Volgens de overall-uitslag werd de grootste bot 44cm! door Henk
Minnaard gevangen, de botten waren in prima conditie vaak dik en
prachtig van kleur.
Om half twee klonk het eindsignaal en werden de deelnemers weer
met de tractoren en platte karren opgehaald en bij de parkeerplaats
afgezet, prima service mannen!

Uiteraard werd bij Moritz ook een tombola, met leuke en zeer gevarieerde prijzen, georganiseerd die
om zo’n drie uur begon. Zo’n tomabola zorgt toch altijd voor onverwachte reacties en verliep gezellig
en zeer soepel daarna was het tijd om aan de prijsuitreiking te beginnen.
Als individuele winnaars eindigden beste tien vissers van de dag als volgt:
Naam
Redert Krijn
Wit Hans de
Brand Ed
Lingen Jan v.d.
Kruining Wim
Leeuwenkamp Teun
Schuur Richard
Mak Arie
Keijzer Toon
Stam Rob

Vereniging
SVV De Slufter
Noord-West 9
SVV De Slufter
Noord-West 9
SVV De Slufter
Noord-West 9
Noord-West 9
Noord-West 9
WSV s-Gravenzande
Nacht en Ontij

Korps
Slufter 5
Slufter 1
Everest 1
Slufter 1
Everest 2
Team Marco
Nacht en Ontij 3

Totaal Aantal Grootste
CM
vis
vis
290
9
34
227
8
36
180
6
35
169
5
40
151
6
27
279
9
36
221
8
34
165
5
37
122
4
36
100
3
38

Plaats Plaats
in vak overall
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10

Bij de korpsen wist het team3 van nacht & Ontij de wedstrijd naar zich toe te trekken met 46
klassementspunten gevolgd door het vijfde team van SVV De Slufter en als derde het tweede team
Everest van Noord-West 9!
Wedstrijd 2
Korps
Nacht en Ontij 3
Slufter 5
Everest 2
Everest 1
Slufter 1

Klas.
punten

Uitslag

46
51
59
65
67

1
2
3
4
5

Bij de uitslag van de verenigingsuitslag bleek vandaag Noord-West 9 absoluut de sterkste
vereniging gevolgd door SVV De Slufter en als derde Nacht & Ontij.

Wedstrijd 2
Vereniging
Noord-West 9
SVV De Slufter
Nacht en Ontij

Ranking Punten Cm Vissen
1
27 1061
35
2
36 864
29
3
131 496
16

Er zijn vandaag 280 vissen gevangen met een totaallengte van 81,23 meter en met in totaal 101
deelnemers. Gemiddeld dus 29,0cm(!) per vis en 80,4(!) cm per deelnemer, dus al met al een prima
vangst. Er waren slechts tien vissers die niets wisten te vangen, maar voor deze mannen geldt
volgende maal zeker beter!
Organisatie, bestuur, wedstrijdcommissie, tractorchauffeurs en controleurs jullie weer hartelijk bedankt
voor de organisatie en jullie inzet, het was goed om bij jullie te gast te zijn. Wij komen zeker een
volgend maal weer graag op dat mooie strand en ‘clubhuis’ terug.
De visserij was zeker goed te noemen en de sfeer zat er weer goed in.
HSV Noord-West 9, hartelijk dank!
***
Wim Kruining
De NFB-competitie 2013 jaar ziet er voor het verdere verloop als volgt uit:
 Noordwijk aan Zee wedstrijddatum: 28 september’13
o
‘sGravenzande wedstrijddatum: 23 november’13

