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Wedstrijd Uitslagen Brak Senioren 2010
EIND KLASSEMENT BRAKCOMPETITIE 2010
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Gewicht Totaal aantal punten
1370 gram
6
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11
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- schrapwedstrijd

Grootste vis Paling van 750 gram gevangen door Eddy Smit

Verslag wedstrijd nummer 5
Kreek wedstrijd zaterdag 7 augustus, 4 uren vissen met 2 hengels. Met 6 man aanwezig. Vangst 1 paling gevangen door Rudi Vercruysse met een gewicht van430 gram.
Zaterdag 7 augustus is de vijfde brakwedstrijd gevist in de Kreek van Ouwerkerk, dit jaar weer eens overdag vissen misschien dat er wellicht ook een forel gevangen zou worden maar helaas geen forel maar 1 paling is er gevangen. Diep triest. Dat er niemand van de andere vissers nog niet eens beet kregen.
Maar ja, dat hoort ook bij het vissen.
Groetjes,
Adrie & Leo

Verslag wedstrijd nummer 6
Weer een Kreek wedstrijd de verwachtingen waren hoog. Dit maal zal er toch wel een forel gevangen worden?, want vorige week vrijdag is er weer 200 kilo Regenboogforel uitgezet. Dus er moest wel een forel te vangen zijn. Maar helaas weer geen forellen. Met 9 man 4 uren gevist met 2 hengels de man en
Eddy Smit heeft 1 beetje gehad en dat leverde hem een paling van 35 gram op. Sorry jongens ik weet het ook niet meer. Hoe en waar het aan ligt dat er geen visje te vangen is in de Kreek.
Zaterdag 2 oktober aanstaande word de laatste brakwedstrijd van de competitie gevist. Ik hoop van harte dat er dan wel forel gevangen word, want we zetten ze toch niet voor niets uit! 2 Oktober is het vissen van 09:00 uur tot 12:00 uur met 1 hengel.
Groetjes,
Adrie & Leo

Uitslag vierde brakwedstrijd 2010
Vrijdagavond 16 juli is de vierde brakwedstrijd gevist in de Kreek van Ouwerkerk. Deze wedstrijd is zoals wij het noemen de KREEKNACHTWEDSTRIJD, er wordt dan gevist van 20:30 uur tot 00:30 uur. Het was om 19:30 uur verzamelen aan de Kreek langs de Stelweg. 10 vissers hadden zich ingeschreven
voor de wedstrijd, kleine tegenvaller vind ik persoonlijk om in zo´n geweldig viswater wat vol zit met paling en forel zo´n kleine opkomst te hebben. Om 20:30 uur heb ik het signaal gegeven om te kunnen beginnen met de wedstrijd. Al na een kwartier wist Eddy Smit al een mooie paling te vangen, hij viste met
Lismaden, nog geen half uur later ving Eddy een paling van 750 gram. Eddy wist zelfs de wedstrijd te winnen met maarliefst 4 palingen, Rudi Vercruysse de voorzitter wist 3 palingen binnen te halen, ik zelf Leo Bolier ving 2 palingen.
Uitslag
1. Eddy Smit 1055 gram
2. Rudi Vercuysse 685 gram
3. Leo Bolier 225 gram
4. Mevr. Schippers 215 gram
5. Cor v/d Ouden 60 gram
Groetjes,
De Brakcommissie
Leo&Adrie

Uitslag Derde Brakwedstrijd 2010
Vrijdagavond 18 juni 2010 is de derde brakwedstrijd gevist in het Kaaskenswater. Woensdagavond 16 juni 2010 heeft de visstandsbeheercommissie met drie man sterk eerst visplaatsen moeten maken in het Kaaskenswater om fatsoenlijk te kunnen vissen, mannen bedankt voor jullie inzet! Het riet in het
Kaaskenwater groeit zo hard dat er niet meer normaal gevist kan worden wij hopen dat in de toekomst samen met de gemeente en vrijwilligers dit probleem kunnen oplossen, want Kaakenswater is een geweildig viswater met een goede visbezetting. Dus de vissers moeten hier wel gebruik van kunnen maken.
De wedstrijd:
Jammer genoeg een magere opkomst dit kwam doordat er een aantal leden niet mee konden doen. We waren met 7 man maar dat kon de pret niet drukken. Deze brakwedstrijden zijn altijd gezellig, lekker een potje slap geklets. Over de wedstrijd om 20:30 uur werd er door 7 man hier een hengel ingegooid de
1 viste met mais of maden, in de hoop op een brasem, forel of karper maar jammer genoeg lieten de vissen zich niet vangen. Dus dan maar met een mestpier of zeepier proberen of er een paling gevangen kan worden. Het was Leo Bolier die de eerste paling ving om 22:15 gelijk daarna ving Eddy Smit ook
een paling, Jan Vliegenthart ving een kwartier voor het einde ook een paling.
De uitslag als volgt:
Nr. 1 Eddy Smit 1 paling 280 gram
Nr. 2 Jan Vliegenthart 1 paling 210 gram
Nr. 3 Leo Bolier 1 paling 145 gram
Eddy won met deze uitslag een mooie boodschappenpakket nogmaals gefeliciteerd Eddy.
Volgende wedstrijd is op 16 juli in de Kreek van Ouwerkerk.
Vissen is van 20:30 uur tot 00:30
De Brakcommissie,
Adrie Verwest
Leo Bolier

Tweede brak wedstrijd 2010
Afgelopen vrijdagavond 7 mei 2010 tweede brakwedstrijd gevist in de Schouwse Vaart. Ondanks de magere opkomst van 9 vissers was het ouderwets gezellig aan de waterkant.
Onze gigant Leo alias Het Kale Gevaar kwam vissen zonder aas kreeg van onze kleine Cor van den Ouden mestpiertjes uit de paardenmest en word hier dik eerste mee hij wist maar liefst 5 palingen te vangen. Petje af Leo.
Onze ouwe brompot Piet Roskam ving zijn eerste paling voor het donker, met trots liet hij zijn paling zien aan zijn maatje Leo Het Kale Gevaar maar ja Brompot Piet was niet zo slim want zijn lijn brak DAG PALING! in het natte gras, zijn tweede paling wist hij wel in zijn leefnet te krijgen. Toppie jongens
geweldig! De rest heeft niets gevangen wel beet gehad maar dat kon de pret niet drukken. Op naar de volgende wedstrijd die gevist word in Kaaskenwater, en hopelijk iets meer vis oplevert.
De Brak Commissie
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(Adrie Verwest en Leo Bolier)

Verslag 2e brakwater wedstrijd.
Vrijdagavond 7 mei , snel naar huis gereden vanaf mijn werk haasten haasten want ik moest gaan vissen.
Eenmaal thuis aangekomen waarna ik meteen aan tafel kon schieten om te gaan eten, perfect en is toch mooi als je vrouw/vriendin/moeder daarvoor zorgt dat je meteen kan eten. Daarna een hengel uit de kast gepakt een molen er op en opgetuigt met een dobber, heel eenvoudig en meer niet. Aas regelde
Cor van den Ouden voor me wat overigens perfect was en ook bestemd voor piet was. Onze dank Cor echt toppie wat we erg super vonden.
Met tien leden klommen we de leverdijk over en omstreeks 20.15 aanvang wedstrijd. Hierbij wil ik aan ieder lid van de HSV Oosterschelde een oproep doen, kom toch lekker vissen en stel de gezelligheid als prio 1. Want wat is er nu leuker dan met een gezellig aantal mensen te vissen en waar het vereniging
leven voor bestemd is.
Lang moesten we wachten op de eerste aanbeet maar tegen de Schemer was het Piet Roskam die de eerste paling deed haken. Doch deze grote grijze geitenbreier Piet alias de Glühwein boer, was te laat om te paling te onthaken en deed dit zelf. Viel daarna in het gras en stak daarbij zijn middelvinger op er
riep Mazzel en weg was deze. Jammer maar Piet raakt daardoor niet ongehumeurd en gaat gewoon weer beginnen bij het begin. Daarna begon bij bijna iedereen toch wat beweging te komen door beten te zien maar niemand kon deze verzilveren. Zelf had ik net in het donker een prachtige aanbeet die ik
meteen kon landen, prachtig mooie paling van een ons of 2 die snel in het netje zat. Daarna ging het heel snel, Adrie Verwest kon ik elke keer roepen want hij had een schepnet bij zich die ik vergeten was. Dank Adrie voor je hulp door het net elke keer te brengen, toppieeeeeeeeee.
Nu ving Piet Roskam ook een klein palinkje van 65 gram waarmee hij tweede werd is dat wat. Kortom zelf heb ik echt leuk gevist maar ik betreur het dat de anderen behalve Piet geen aanbeten konden verzilveren.
Volgende keer beter en ik probeer er zeker weer bij te zijn, heel gezellig zo met elkaar. Dus nogmaals mede leden kom gewoon en laat de wedstrijd organisators niet in hun hemdje staan.
Leo,

Eerste brak wedstijd 2010
Met een teleurstellende opkomst van 11 man gingen we zaterdag 24 april 2010 de eerste brakwedstrijd van 2010 van start in de Forellenvijver van Peter van Langeraad. Ondanks het heerlijke weer werd er niet veel vis gevangen. Er werden in totaal 17 forellen op de kant gehaald en Cor van den Ouden had
de grootste forel van 670 gram. Hopelijk zijn er de volgende brakwedstrijd meer deelnemers, we organiseren niet voor niets deze wedstrijden. De commissie doet er alles aan om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
De uitslag:
Nr. 1 Cor van de Ouden 6 forellen 2220 gram
Nr. 2 Wim Meerdink 4 forellen 1230 gram
Nr. 3 A.J. Vroegop 4 forellen 1130 gram
Nr. 4 Herman Bolle 2 forellen 535 gram
Nr. 5 Jan Vliegenthart 1 forel 255 gram
Eddy Smit, H van Schelven, C. van Schelven, Adrie Verwest, Leo Bolier en Peter Willemse hadden geen vis aan de kant kunnen krijgen.
De Brak Commisssie
(Adrie Verwest en Leo Bolier)
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