Uitslagen zoet senioren - main.htm

pagina 1 van 17

Wedstrijd Uitslagen Zoet Senioren 2010
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ROOD BETEKENT NIET MEE GEVIST
streepje betekent schrap wedstrijd

10e wedstrijd zoet 2010 - Voornskanaal te Hellevoetsluis.
Gevist in het voornskanaal te Hellevoetsluis. De opkomst was 10 man en op een na vingen ze allemaal vis. De dag winst ging naar Herman Bolle met 9.200 kg,
2e Lennard Padmos met 1.800 kg 3e Herman Bin met 1.260 kg. In totaal is er 14.260 kg gevangen
Chris de graaf zoet kampioen 2010
Vak A
1 Herman Bin 1.260 kg
2 Dennis Bin 0.260 kg
2 Chris de Graaf 0.260 kg
3 Ruddy Vercruijsse 0.100 kg
4 Adrie Verwest 0 kg
VAK B
1 Herman Bolle 9.200 kg
2 Lennard Padmos 1.800 kg
3 Leo Stoutjesdijk 0.740 kg
4 Cor v/d ouden 0.340 kg
5 Piet Roskam 0.300 kg
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9e wedstrijd senioren zoet 16-10-2010 - Lokatie wedstrijd, Hollandsdiep (Loopbruggen/politiepost)
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Nr. Naam Gewicht Punten
1 Piet Roskam 0 gr. 5
2 Leo Stoutjesdijk 3860 gr. 1
3 Chris de Graaf 520 gr. 4
4 Rudy Vercruisse 1080 gr. 2
5 Cor van den Ouden 600 gr. 3
6 Lennart Padmos 1320 gr. 3
7 Adrie Verwest 0 gr. 5
8 Herman Bin 2040 gr. 2
9 Dennis Bin 1020 gr. 4
10 Herman Bolle 2680 gr. 1
Dagklassement:
1e : Leo Stoutjesdijk 3860 gr.
2e : Herman Bolle 2680 gr.
3e : Herman Bin 2040 gr.
Opkomst 10 man, 2 zonder vis.
Het vissen werd bemoeilijkt door de stormachtige wind en de drukke scheepvaart.
Vangst bestond uit: voorn, grondels, winde en brasem (in deze volgorde wat aantallen betreft).

Verslag van de 8e wedstrijd zoet 2010
Gevist bij de windmolens van middelharnis. De opkomst was 13 man en op twee na wisten ze allemaal vissen te vangen. De vangst bestond uit Brasems en
grondels het weer was wind met zon en als er een bui aankwam veel wind met regen. Na 5 uurtjes vissen was Leo Stoutjesdijk de winnaar met 8.240 kg. 2e
Cor v/d Ouden met 7.340 kg 3e Lennard Padmos met 5.940 kg. Intotaal is er 43.800 kg gevangen
Vak A
1 Johan verwest 5.500 kg
2 Niek Romijn 4.640 kg
3 Adrie Verwest 3.540 kg
4 Chris de Graaf 3.040 kg
5 Remco de Keijzer 0.220 kg
VAK B
1 Leo Stoutjesdijk 8.240 kg
2 Lennard Padmos 5.940 kg
3 Herman Bin 3.400 kg
4 Dennis Bin 0 kg
VAK C
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1 Cor v/d Ouden 7.340 kg
2 Piet Roskam 1.480 kg
3 Rudy Vercruijsse 0.460 kg
4 Herman Bolle 0 kg

Verslag van de 7e wedstrijd zoet 2010
Gevist inde binnenhaven van Stellendam. De opkomst was 13 man en op één na wisten ze allemaal vissen te vangen. De vangst bestond uit Brasem en Voorn
Leo Bolier ving een houting van ergens in de 40cm en Piet roskam ving zelfs een plat visje. Na 5 uurtjes vissen was Herman Bolle de winnaar met 13.220 kg,
2e Leo Stoutjesdijk met 9.080 kg, 3e Rudi Vercruijsse met 8.900 kg. In totaal is er 70.360 kg gevangen.
Vak A
1 Herman Bolle 13.220 kg
2 Leo Stoutjesdijk 9.080 kg
3 Remco de Keijzer 1.460 kg
4 Piet Roskam 0.320 kg
5 Lennard Padmos 0 kg
VAK B
1 Herman Bin 7.700 kg
2 Johan Verwest 5.560 kg
3 Dennis Bin 5.520 kg
4 Leo Bolier 2.400 kg
VAK C
1 Rudi Vercruijsse 8.900 kg
2 Chris de graaf 8.780 kg
3 Cor v/d Ouden 6.680 kg
4 Adrie Verwest 0.740 kg

Verslag van de 7e wedstrijd zoet 2010
Alweer de Zevende wedstrijd gevist !
Met dertien man stonden we allen gereed aan de binnenhaven van Stellendam, een stek die ik zelf zo graag
bevis. Omstreeks 08.uur werd het sein gegeven door Johan voor de aanvang van de wedstrijd. Wederom had ik
een mooi nummer ( 2) die getrokken was door Piet als bisnummer . Piet zelf zat op nummer drie , normaal
gesproken zijn dit de nummers waar je het kan maken, maar geheel het seizoen wilt het niet echt lukken dat de
vis daar optimaal zit gestationeerd. Herman Preston die vandaag op een van zijn genoemde merk hengels een
Penn Atlantis molen had gemonteerd ging deze dag ermee los. Ook hij zat op de goede plaats en wel op nummer
4.
Het weer was echt grandioos deze dag met veel zon en geen wind,
echt heerlijk om te vissen. De vangsten waren beter dan de vorige
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keer al was het echt weer sprokkelen en tijd voor iets anders doen
was er niet. Continue zoeken naar iets waar de vis op zou kunnen bijten, geheel mijn trukendoos is opengegaan. Mijn nieuwe dippers van Gulp kon ik vandaag
eens testen, denk dat deze zeker mij hebben geholpen om wat meer vis te kunnen vangen. Piet die naast mijn zat heeft er ook alles aan gedaan, echter lukte
het hem niet om een brasem te vangen. Fijt was wel dat Piet een platvisje ving wat zelden voorkomt ook ik ving iets wat ik nog nooit had gevangen namelijk
een Houting, later na de wedstrijd bleek dat Leo Bolier ook een houting had gevangen maar dan van grote maat, mooie vis om te zien en heel speciaal.
Lennart pellets zat op nummer 1 en viste enkel met zijn pellets, deze dag hadden de vissen totaal geen zin in deze pellets en wat bijna nooit gebeurd ving
Lennart geen vis heel vervelend . Herman Preston ging als de brandweer en ving zijn vis van tijd tot tijd. Remco de Keijzer deed ook ongelooflijk zijn best en
viste net als zijn vismaat Lennart met pellets wat hem een brasem opleverde. Johan Verwest eindelijk na bezinning en back to basic ving hij vandaag zijn
eerste brasems in de wedstrijd van het jaar een overwinning voor hem dus persoonlijk. De familie Bin waren weer goed aanwezig, Herman en Dennis hadden
de vis weer gevonden, vingen leuk en hebben daarmee weer veel ervaring opgedaan. Chris de Graaf viste vandaag weer heel sterk en wat hij al een heel
seizoen laat zien, werd vandaag weer 2e in zijn vak. Zeker is Chris een gegadigde voor het aankomend kampioenschap 2010 , hou vast Chris. Runner up is
toch wel alias de Snor Vercruijsse, altijd scherp en bloed fanatiek. Onze big foot Cor met zijn snoeiharde aanslagen moeten we zeker niet vergeten, ook deze
knoepert vist het gehele seizoen erg sterk en aan de top. Echter pas wel op als jullie bij hem in de buurt komen staan als hij aan het vissen is, voordat je het
weet slaat hij aan en bezorgt hij je een hazen lip.
Na de wedstrijd had Old Piet gezorgd voor wat drinken kaas en worst, waarmee tevens de verjaardagen van Adrie Verwest en Lennart Padmos werd gevierd.
Ontzettend gezellig sportief werd deze wedstrijd afgesloten, zelf kijk ik alweer uit naar de volgende wedstrijd die een combo wedstrijd zal zijn en gevist zal
worden bij de Windmolens van Middelharnis en een van mijn favoriete stekken is.
Gr leo

6e comp wedstrijd Bernisse
Eindelijk weer een wedstrijd van de senioren zoetwater, een gezellig clubje mannen die allen graag sportief willen vissen met veel lol.
Ditmaal was het al vroeg inschrijven en nummers pakken op de stek de Bernisse nabij het restaurant. Prachtig water en normaliter zwemt hier echt veel vis.
Johan Verwest had het parcours al uitgezet voordat wij er aan kwamen, deze topper is altijd op tijd en zet zich samen met Cor en good old Herman voor de
100% in voor deze commissie ( super mannen)
Piet pakte ons bis nummer en wel 10 en 11 en voor mij was nummer 10 het nummer. Rudy de snor zat op 12 en ik moest deze geheel de wedstrijd weer in de
gaten houden, want hoe het ook doet hij vangt gewoon zijn vis. Tijdens het uitpakken en installeren van onze materialen hoorde ik Good old Herman mopperen
het ging niet naar zijn zin, namelijk had hij geen water op zijn stek en was te ondiep. Snel werd er gehandeld en kon Herman en Chris gewoon opschuiven, zo
hoort het tenslotte komen we voor de gezelligheid en om te proberen vis te vangen.
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Op de lagere nummers werd meer vis gevangen, namelijk Adrie Verwest en Leo Bolier kregen meer aanbeten en waren beiden goed bezig.
Lennart de pellets was van zijn gewoonte afgegaan, namelijk viste hij ditmaal niet met kleine Boilies hard of soft maar ditmaal met de vaste. Dit resulteerde dat
hij afgestraft werd in zijn vak. In vak A was het huilen met de pet, bijna werd er niets gevangen. Alias Johan de guppenvanger en Big foot Cor kozen voor het
vangen van kleine vis waardoor Big foot Cor het vak kon winnen door 750 gram te vangen. Big Herman bleef vandaag onder zijn kunnen presteren en
mopperde daardoor niet minder, doch het blijft vissen en je kunt niet meer dan je best doen. In vak B kon ik zelf met heel veel geluk een Brasem vangen die 2
kg woog en daarmee alias de snor achter mij kon houden.
Vak C was leo Bolier de sterkste en kon Adrie Verwest en Lennart de pellets achter zich laten
Al met al een hele matige wedstrijd, wij smachten als vissers om eens een wedstrijd mee te maken en mogelijk nog dit jaar dat we allemaal gewoon meer dan
10 kg vis kunnen vangen.
De volgende wedstrijd is weer in Stelledam en echt in het haringvliet daar zal het moeten gebeuren dat we veel vis kunnen vangen, althans de kale gaat
ervoor.
Groeten
Leo Stoutjesdijk.

Verslag van de 6e wedstrijd zoet 2010
Gevist in Bernisse
De opkomst was 11 man en op twee na wisten ze vissen te vangen
De één brasem en de ander hele kleine voorntjes maar dat is vissen
Na 5 uurtjes vissen was Leo Bolier de winnaar met 3.620 kg
2e Leo Stoutjesdijk met 2.000 kg 3e Adrie Verwest met 1.940 kg
In totaal is er 11.390 kg gevangen
Vak A
1 Cor v/d Ouden 0.720 kg
2 Johan Verwest 0.560 kg
3 Chris de Graaf 0.180 kg
4 Herman Bolle 0 kg
VAK B
1 Leo Stoutjesdijk 2.000 kg
2 Rudy Vercruijsse 1.940 kg
3 Niek Romijn 0.040 kg
4 Piet Roskam 0 kg
VAK C
1 Leo Bolier 3.580 kg
2 Adrie Verwest 1.940 kg
3 Lennard Padmos 1.260 kg

Verslag van de 5e wedstrijd zoet 2010
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Gevist in de Delta haven te Stellendam. De verwachtingen waren hoog qua vangst maar dit ging vies. Tegen vallen van de 13 vissers wisten er uiteindelijk 10
vis te vangen. Alleen Herman Bin viste heel goed en wist deze wedstrijd dan ook winnend af te sluiten met 13.100 kg, 2e Chris de Graaf met 6.080 kg, 3e
Lennard Padmos met 4.960 kg, totaal is er 38.640 kg gevangen.
Vak A
1 Lennard Padmos 4.960 kg
2 Herman bolle 4.100 kg
3 Leo Stoutjesdijk 1.540 kg
4 Piet Roskam 0 kg
5 Johan Verwest 0 kg
VAK B
1 Herman Bin 13.100 kg
2 Dennis Bin 1.620 kg
3 Remco de Keijzer 1.540 kg
4 Niek Romijn 0.960 kg
VAK C
1 Chris de Graaf 6.080 kg
2 Rudi Vercruijsse 3.800 kg
3 Cor v/d Ouden 0.940 kg
4 Adrie Verwest 0 kg

Verslag van de 4e wedstrijd zoet 2010
Gevist in de Noorderpolder te Zierikzee. Opkomst 13 man het weer was goed veel zon en weinig wind. De vangsten waren niet goed veel te weinig vis 10 man
wisten vis te vangen. Leo Bolier wist deze wedstrijd te winnen met 6.680 kg, 2e Chris de Graaf met 2.700 kg 3e Cor v/d Ouden met 1.280 kg. In het totaal is er
14.500 kg gevangen.
Vak A
1 Leo Bolier 6.680 kg
2 Cor v/d Ouden 1.280 kg
3 Niek Romijn 0.260 kg
4 Johan Verwest 0 kg
4 Dennis Bin 0 kg
VAK B
1 Chris de Graaf 2.700 kg
2 Leo Stoutjesdijk 0.500 kg
3 Piet Roskam 0.420 kg
4 Rudi Vercruijsse 0.360 kg
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VAK C
1 Lennard Padmos 1.100 kg
2 Adrie Verwest 1.060 kg
3 Herman Bin 0.140 kg
4 Herman Bolle 0 kg

Verslag van de 3e wedstrijd zoet 2010
Gevist in het rozendaalse vliet te bovensas. Opkomst 12 man het weer was goed veel zon en weinig wind. De vangst daar in tegen was zeer slecht maar 6
man wisten vis
Op de kant te krijgen alleen die van Johan Verwest telden niet mee 2 snoekbaarzen. De voorzitter rudi vercruijsse wist deze dag te winnen met 3 vissen 1.760
kg 2e lennard padmos met 1.360 kg 3e Adrie verwest met 0.620 kg. Intotaal is er 4.300 kg gevangen
Vak A
1 cor v/d ouden 0.080 kg
2 johan verwest 0 kg
2 herman bolle 0 kg
2 Leo Bolier 0 kg
VAK B
1 piet roskam 0.580 kg
2 chris de graaf 0 kg
2 leo stoutjesdijk 0 kg
2 Dennis Bin 0 kg
VAK C
1 Rudi Vercruijsse 1.760 kg
2 lennard padmos 1.260 kg
3 adrie verwest 0.620 kg
4 herman bin 0 kg

Verslag van de 2e wedstrijd zoet 2010
Omstreeks 06.45 uur reed ik langs het voornkanaal en zag Johan Verwest het parcours al uitzetten. Piet die naast me in de wagen zat, mompelde en wat hij
altijd doet het is aardig mistig hebben wij weer, want mistig dat was het deze ochtend echt. Al snel kwamen de andere deelnemers ook het parcours op rijden,
doet altijd weer goed om de mannen te zien en weet dat we lekker gaan vissen. Herman Preston was wat moe doordat hij de avond van te voren had gevist
vanaf de Theo op de Grevelingen, had veel vis gevangen en laat geworden dus dat zat nog in de benen.
Om 08.00 uur ging de wedstrijd van start, echt het was best koud door de mist. Mijn voeten waren snel als ijsklompen en de rillingen gingen over mijn kale
schedel. Lang moesten we wachten maar na enige tijd werden er toch vissen gevangen, Lennart Padmos onze Pellet koning ving als een van de eerste een
platte. Kort daarop ving hij een snoek die op de vaste stok toch wel voor een heel spektakel zorgde, na het scheppen en onthaken werd deze weer terug gezet
want Snoek telt niet mee.
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Big Old Piet Roskam ving nu ook zijn eerste platte op de feeder, op de lage nummers van het parcours hoorde we al dat Preston Herman goede zaken aan het
doen was. Ook Fast and Furios Chris de graaf sleepte zijn vissen het net in om uiteindelijk weer een 1 te kunnen vissen in zijn vak. Johan Verwest alias de
voorn mepper was wederom goed op dreef de een na de andere 10 gram voorn ging het netje in, goed gedaan Johannes ga zo door dan maken wij ook een
kans.
Onze Benjamin van de dag Dennis Bin deed goede zaken door totaal 3 dikke platte te vangen en tweede in zijn sector werd, toppie Dennis en ga zo door. Bij
Leo B ging het niet zoals het hoorde en wat kan gebeuren want vissen is nooit het zelfde, maar Leo laat nog van zich horen echt wel. Het kale gevaar zat ook
te kloten door gewoon 4 vissen niet goed te drillen en deze moest laten gaan ver………….e , slapen doe je s,nachts kale. Big Old Piet was nu helemaal los, het
voer de korven en hengeltoppen vlogen door de lucht als regen.
Lande de een na de andere dikke platte en troefde zijn rivalen in Vak A compleet af. Daardoor behaalde deze een 1 en staat daardoor sterk in het klassement,
Fast Chris heeft nu echt Furios de leiding genomen in het eind klassement.
Het geheel van deze dag was weer heel gezellig en de volgende wedstrijd zal medio 15 mei in het bovensas zijn. Een prachtige locatie en wij zien er al weer
erg naar uit om daar te gaan vissen.
Gr
Commissie zoet
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Gevist in het Voornskanaal te Hellevoetsluis opkomst was 11 man. Vangst was goed mooi weer en veel vis (brasem/voorn) en Lennard Padmos. Ving nog een
snoek aan de vaste hengel 10 man ving er vis met een gewicht van 62.580 kg.
1e Herman bolle wist deze wedstrijd te winnen met 12 brasems en 1 voorn 13.260 kg
2e Piet Roskam (m/n vriend) met 9 brasems 12.260 kg
3e Leo Stoutjesdijk met 7 brasems 8.820 kg
Vak A
1 Piet Roskam 12.260 kg
2 Leo Stoutjesdijk 8.820 kg
3 Lennard Padmos 6.620 kg
4 Leo Bolier 1.140 kg
Vak B
1 Chris de Graaf 4.760 kg
2 Dennis Bin 3.960 kg
3 Johan Verwest 1.120 kg
4 Adrie Verwest 0 kg
Vak C
1 Herman Bolle 13.260 kg
2 Cor v/d Ouden 7.100 kg
3 Rudi Vercruijsse 3.640 kg
Fast en Furios Chris de Graaf wint.
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Binnen onze zoetwater club staat Snelle Chris de Graaf bekend als openingsmaker van de wedstrijd. Dit doordat deze snelle man altijd als eerste in de
wedstrijd zijn vis vangt. Nu zaterdag 20 maart werd de eerste wedstrijd gevist in Willemstad nabij de grote sluizen. Mooie opkomst van 12 deelnemers en
waarbij twee nieuwe gezichten namelijk Niek Romijn en Big old Piet Roskam die deze dag mee deden. Het weer viel ontzettend mee en in ieder geval veel
beter als vorig jaar, want toen was het daar wel heel erg koud zoals ik mij herinner. Berichten van nog slechte vangsten was ons allen al ten ore gekomen, de
temperatuur van het water is nog ver beneden alle peil. Iedere dag zal het een stukje beter worden gezien deze temperatuur en de vangsten zullen daar aan
gekoppeld gaan.
Om 08.00 uur begon de wedstrijd en na een uur ving Snorremans Lucky Vercruysse zijn eerste mooie winde en zette de wedstrijd daarmee op scherp. Daarna
was het Bie Bat Big Cor den Ouden die deze dag op zijn nieuwe Preston kist zat en deze zijn eerste mooie winde kon landen, een half uur later ving hij daarbij
nog een mooie giebel daarna werd het stil bij hem. Snelle Chris kwam omstreeks die tijd een beetje los en kon zijn eerste aanbeet aanschouwen maar deze
miste. Ook Glühwein Piet Roskam ving nu een mooie winde en was ook van die vervelende nul af . Pellet Lennart Padmos ving een brasem waar velen jaloers
op waren, het viel op dat de meeste vissen op het einde van de wedstrijd werden gevangen. Ook het kale gevaar ving net in het laatste uur zijn twee vissen
waarmee hij opgelucht adem kon halen. Snelle Chris ving in het laatste halfuur zijn drie vissen en won daarmee de eerste wedstrijd van het zoetwater seizoen,
wederom toch wel weer als eerste iets. Zijn tactiek is nu dit jaar verandert hij gaat vlammen in de laatste periode van de wedstrijden waarmee een prachtig
resultaat op papier komt te staan. Jammer genoeg waren er toch mensen die zonder een schub naar huis moesten Niek Romijn als nieuwkomer, hou vol man
komt echt goed. Maar ook Gigant Leo Bolier zat het niet mee en ving deze dag geen vis , dat is vissen mannen en volgende keer beter.
De Wedstrijd commissie zoet.

Verslag van de 1e wedstrijd zoet 2010
1e wedstrijd zoet van 2010 opkomst was goed 12 vissers er zijn van de jaar
2 nieuwe vissers bij namelijk Niek Romijn en Piet Roskam hoe meer zielen
hoe meer vreugd) locatie was Willemstad nabij de politiepost
de vangst was matig en bestond uit mooie windes en giebels Lennard Padmos
ving als enige 2 brasems
er waren 7 man met vis en wisten in totaal 11.140 kg te vangen
Chris de Graaf won deze wedstrijd met 3 vissen en 2.280 kg
2e Lennard Padmos en Rudi Vercruijsse beiden met 1.640 kg
Vak A
1 Cor v/d Ouden 1.420 kg
2 Leo Stoutjesdijk 1.380 kg
3 Piet Roskam 1.260 kg
4 Herman Bolle 1.120 kg
VAK B
1Jeroen Vliegenthart 0 kg
1 Niek Romijn 0 kg
1 Leo Bolier 0 kg
1 Adrie Verwest 0 kg
VAK C
1 Chris de Graaf 2.280 kg
2 Lennard Padmos 1.180 kg
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2 Rudi Vercruijsse 1.180 kg
4 Johan Verwest 0 kg

2e Winterwedstrijd 2010
2e winter witvis wedstrijd is vervist in de haven van Oude Tonge. De opkomst was goed 10 vissers melden zich bij het inschrijven. Het weer was redelijk, maar
veel wind. Acht vissers wisten vis te vangen en de vangst bestond uit kleine voorn 6 à 7 cm en kleine baarsjes.
Het was Johan Verwest die deze wedstrijd wist te winnen.
1e Johan Verwest
380 gr
2e Lennard Padmos 340 gr
3e Leo Stoutjesdijk
300 gr
4e Rudi Vercruijsse
100gr
5e Piet Roskam
60 gr
6e Chris de graaf
40 gr
7e Herman Bolle
20 gr
8e Jeroen Vliegenthart 10 gr
9e Cor v/d Ouden
0 gr
9e Jan Vliegenthart
0 gr

1e Winterwedstrijd
De haven van stellendam was het scenario van onze eerste winter wedstrijd van de 2 anno 2010, ter voorbereiding op de komende voorjaar en zomer
wedstrijden zoet. Deze ochtend van 30 januari 2010 viel er al vroeg in de ochtend wat sneeuw, wat het geheel koud maakte. 8 keiharde vissers trokken zich
niets van het weer aan en waren gewoon aanwezig, Lennart, Cor, Chris, Leo, Piet, Johan, Rudi, Adrie deze namen mogen genoemd worden.
Omstreeks 09.00 uur werden de onderlijnen in het koude water gedeponeerd, onze verwachtingen waren niet hoog maar een visje moest je toch kunnen
vangen en wat iedereen deze dag echt verwachte. Na 4 uur vissen had niemand maar dan ook niemand wat gevangen laat staan van beet gehad, ongelooflijk
maar waar. Alleen Piet Roskam deed een aantal ongelooflijke vangsten, namelijk had deze meerdere malen een kotter aan de haak doordat hij zijn korf aan
boord deed gooien.
Zoals hij zelf onder het geschater van de lach door zijn medevissers uitleg deed geven met de wijze woorden, jongens voor mij is het een leer proces gezien
deze tak van sport.
De pot is blijven staan, hopende dat wij de volgende wedstrijd wel wat vissen kunnen vangen. In iedere geval was het geheel weer ongelooflijk gezellig. De
glühwein die Piet had meegenomen ging er in als ketellapper, heerlijk warm in de buik en goed voor de sociale gesprekken die daarna goed op gang kwamen.
Groetjes de wedstrijd commissie zoet.
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