Kerst wedstrijd 2018.

Dit keer geen wedstrijd om de hoek in de Oegstgeest, geen vergunning en ook “geen” vis, maar ook
geen wedstrijd in het pittoreske Sassenheim. De kanten op het vaart parcours wij voor ogen hadden
wordt blijkbaar niet meer gemaaid wat best gek is wanneer je bedenkt dat “de Leede” dik betaald
voor de visrechten van deze vaart.
Klusje voor de voorzitter dus.
Noodgedwongen hierdoor uit moeten wijken naar Noord-Holland wat voor een aantal leden de
reden is om deze gezellige Kerstwedstrijd te laten varen.
Niet dat NH nu een garantie is voor grote vangsten, maar in ieder geval keus.
Diverse leden waren in de dagen vooraf gaan de aan deze wedstrijd de boel wezen verkennen.
Het gebruikelijke parcours gaf niet veel hoop. De laatste wedstrijd was al een teken aan de wand en
ook het beroemde kanaal gaf geen stootje. Zaterdag werd daar nog een wedstrijd gevist als kreeg de
oefenaar het idee dat het een wandelwedstrijd was. Blijkbaar zat niemand meer op zijn kanis en dat
is geen goed teken. Vandaar dus een nieuw parcours alwaar de HV Zaanstreek zo vriendelijk voor
was om op donderdag nog een vergunning uit te schrijven. HV Zaanstreek, hartelijk dank.
Zaterdag in de vooravond alle leden voorzien van de nieuwe informatie en dan maar hopen dat deze
noodsprong positief uit zou pakken.
De loting als gebruikelijk iets vroeger dan gepland
daar iedereen ruim op tijd aanwezig was.
Sjaak op kop en Jet op staart. Jeroen op de plek
waar een dag eerder de beslissing viel om hier te
gaan vissen. Ondanks dat dit water geschikt is
voor match, feeder en stok, kozen de leden
massaal voor de laatste techniek. Match en
feeder leken in het nadeel omdat her en deer de
boomtakken of Kerstversieringen danig in de weg
zaten.
Moet ook eerlijkheidshalve bekennen dat we met
de baan uitzetten vanmorgen daar niet echt rekening meer gehouden hebben. Te zwaar gefocussed
op het stokvissen ☹.
Drie kwartier opbouwtijd bleek vandaag wat aan de korte kant.
Dit kwam in mijn geval door de onverwachte diepte van dit water. Het is bekend dat in het midden
de diepte kan oplopen tot wel 5,5 meter echter het verloop naar de kant toe is zee grillig.
Op de ene stek kan je dus zomaar 5 meter water hebben staan terwijl je 50 meter verderop in het
parcours het met 1,5 meter moet doen.
Ik had dus gerekend op een metertje of 3 en kwam dus niet goed uit.
Voor de korte stok prima maar op 9 – 11 meter bleef de diepte rond de anderhalve meter hangen.
Pas daarna begon de rand van de vaargeul en ik had eerlijk gezegd geen zin om met 13 of 14,5 meter
te gaan vissen. Een gokje dus om net op de rand van deze afgrond te gaan vissen.

09:00 uur het startsein alwaar in net klaar was met mij voertje bereiden en de ballen dus op tijd
richting de hengeltop vlogen. Een keer cuppen er achteraan en hetzelfde ritueel op een metertje of 5
uit de kant. Deze laatste afstand eerst maar bevist, Waarom zou je het ver zoeken wanneer het ook
dichterbij kan. Het simmetje drifte netjes van klinks naar recht en werd onderw soms wat geplaagd
door de onregelmatige bodem. Plots zakte de sim een paar millimeter en een korte tik bevestigde de
vis aan de andere kant, echter van korte duur. Het elastiek werd enige mate uit de top getrokken en
net zo plotseling als deze beweging werd ingezet, stopte deze in omgekeerde volgorde.
Haakje 18 misschien toch wat te klein en de vis aan de ander kant misschien net wat te groot.
Poging 2 en 3 leverde een voorntje op waarna ik toch maar besloot op 11 meter te gaan vissen.
Dit gesterkt in het zicht dat mijn buren rond deze afstand bleitjes vingen ipv voorn.
Na een beetje spelen met de diepte en het zwartmaken van de antenne had ik de boel lekker aan de
praat.
In redelijk tempo wist ik mijn visjes te vangen
en was mijn enige zorg dat de vis aan de
kleine kant was. Een stukje worm gaf hierin
enige verbetering maar de baksteengrote
wintervoorns en kolossen van baarzen bleven
uit. Na aan kleine twee uur gevist te hebben
kwam Jet aangewandeld. Familie Rolfes was
weer creatief in de keuken geweest en zo
toverde Jet weer heerlijke tulbandcake uit de
vers houd doos. Met deze lekkernij kwam
ook het bericht dat ene Vos weer zat te
hakken als geen ander en ondanks dat Jet al een visje op 30 had kon ze hier niet tegenop. Hoe doet
hij dat toch???????
Mark in het midden van het parcours gezeten ondervond grote problemen.
Hij had gekozen voor 13 meter waarmee
op die stek de diepte tot meter op liep.
Naast dat de vis daar blijkbaar niet in
grote getale zat, had hij ook grote moeite
om zijn aas naar de bodem te krijgen. Hij
had niet gerekend op zware tuigen en
heeft hierdoor een drastische keuze
moeten maken om zinkend te gaan
vissen. Een 4 grams dobber met een
overlood aan schuiflood.
Niet ideaal voor de beetregistratie, maar
meetellen met het zinkende aas en goed
opletten wat de dobber doet, heeft dit toch nog een aantal baksteen grote voorns opgeleverd.
Hulde.

Het derde uur leverde naast de nodige vis voor mij ook een heuse platte van ruim een kilo op maar
kon ik de laatste driekwartier niet meer bij vangen. Zelfde probleem had mijn rechter buurman Ed.
Een fuut met hersens had blijkbaar ontdekt dat vissers voeren en dat dat vis aantrekt.
Deze fuut had deze voerplekken als een soort Pavlov geprogrammeerd en bleef dus duiken en
zwemmer van de ene naar de andere voerplek.
Gevolg voor ons visser was dat we geen schubmeer konden vangen.
Half een het eind signaal waarna we konden opruimen.
In tegenstellig tot de eerde afgegeven verwachting was het niet
de hele ochtend droog gebleven maar hebben we ruim 3 uur
inde regen gevist. Nu tijdens het opruimen leek het iets minder
hard te zijn gaan regenen, maar droog is het na 09:15 niet meer
geworden. Besloten werd op staart te straten met de weging
omdat Sjaak de Kerstwinnaar dan op kop direct kon feliciteren.
Zal niet de heel weging beschrijven maar als aangegeven heeft
de Vos zijn streken (of kunsten) nog niet verleerd.
De weegschaal sloeg tot ruim boven de 10kg wat voor 3,5 uur
vissen een heel beste vangst genoemd mag worden.
Jet had daarvan de helft ook al zat zij op kop.
Verder door het parcours heen schommelde de vangsten tussen
de 2,5 en 5,5kg.
Iedereen dus vis en daar ging het om.
Bij Ed aangekomen sloeg de schaal iets serieuzer uit tot precies 7,5kg.
Wauw.
Ik twijfelde of ik daar aan zou kunnen komen, maar Ed wist het zeker.
Jij hebt meer verkondigde hij stellig. Bij mijn eigen netje aangekomen
voelde het gewicht niet overtuigend en wist ik met slechts 350 gram
zijn vangstgewicht te overtreffen.
Verder richting kop geen uitschieters meer al wist Fred in het laatste
kwartier nog een dikke dame aan zijn pickertje te vangen.
Helaas voor hem net niet genoeg voor een podium plaats.
Wel een wijze les geleerd. Hij had zijn lange hengel thuis gelaten in de
overtuiging dat 7 meter genoeg zou zijn. Leverde dat op zaterdag nog
bijna 3 meter water op, zat hij vandaag 30 meter verderop en moest
hij het nu net als ik met anderhalve meter doen.
Jeroen op de 7 meter plek van gisteren had inderdaad op die afstand
meer water staan en wist een leuk visje te vangen.
Hij kon hiermee echter niet zijn klassering van 2017 benaderen.
Op kop kon ook Jacques het verschil niet maken.

23-Dec-18
08:15 uur Loting
09:00 uur Start wedstrijd
12:30 uur Einde wedstrijd
Namen

Loting grammen Plaats
(plaatsnr)
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Piet vd Meij
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