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Keernwedstrijd.

Deze wedstrijd georganiseerd voor de bewoners van De Keern was een
groot succes. Mede dankzij de hulp van enkele vrijwilligers is alles goed en
gesmeerd verlopen. Er werd goed gevangen. Volgend jaar weer.

Visbelevenis
Door Jan Hoeve is het een en ander op papier gezet. Hieronder zijn verhaal.

Dagje vissen in Het Twiske.
Om een uur of 8 zat ik lekker te vissen in het Twiske. De vangsten waren goed. Ik zat met een vaste
hengel en een feederhengel. Met de feeder had ik ongeveer 12 brasems tussen de 55 en 60 cm
gevangen. Wat mij op viel was, dat ik veel baars rond de 10 á 15 cm ving. Met de vaste hengel ving
ik ook wat, maar met de feeder ging het beter. Weer beet met de feeder. Ik sloeg aan. Dat voelde
goed. Plots sprong de vis uit het water. Wel zo’n 2 maal. Of het een snoek of een snoekbaars was
weet ik niet. De vis schatte ik op ongeveer 1 meter. Onder de kant kreeg ik hem niet van de grond.
Ik bleef trekken, wat ik dus niet had moeten doen. Het gevolg was dan ook dat de haak verboog en
de vis losschoot. Haak weer in vorm gebogen en weer in geworpen. Weer beet. Sloeg aan, maar mis
en in mijn ooghoek zag ik dat mijn vaste hengel in het water dreef. Ik kon hem niet meer pakken.
Dus dan maar het water in. Hengel gepakt en op de kant gelegd. Toen kwam het probleem om uit
het water te komen. Dat ging dus niet. Aan de kant voelde ik geen bodem en de walkant was te
hoog. Dus hard om HULP geroepen. Toevallig liep aan de overkant een vrouw, die aan het hardlopen

was. Ze zag mij en riep: “Ik kom!” Er waren ook mensen aan het werk. Die had ik niet gezien.
Duurde lang voordat ik geholpen werd vond ik. Hing al die tijd aan de schoeiing. De mensen van het
Werkkom hebben mij op de kant geholpen. Ik bedankte ze hartelijk en heb ze de andere dag op
gebak getrakteerd. Alles in de auto geladen om thuis droge kleren te halen. Of dan nog niet genoeg
was wilde de auto ook niet aanslaan. 2x sloeg hij af. Wat nu? De zorgboerderij daar maar vragen of
zij mij helpen wilden. Met hun hulp naar mijn auto gereden. Voor alle zekerheid toch nog maar even
geprobeerd te starten. Tot mijn stomme verbazing sloeg de motor aan en bleef lopen. Lekker zo’n
dagje vissen in het Twiske.
Jan Hoeve.
KoppelKarperWedstrijd
Vergeet het niet! Van 25 tot en met 27 oktober 2019 wordt de koppelkarperwedstrijd gehouden.
Wedstrijdarena: De Geije- en Kerkebreek. Deze wedstrijd staat open voor koppels. Inschrijven is
alleen mogelijk via de website. Ga naar wedstrijden, koppel karperwedstrijd en vul het
inschrijfformulier in. Klik daarna op verzenden.
Sponsor failliet
Kort geleden is één van onze adverteerders, LIV outdoor, failliet verklaart. Men hoopt
op een doorstart. Jammer van zo’n mooi bedrijf. Wij wensen alle medewerkers en die
van de hengelsportafdeling van dat bedrijf in het bijzonder veel sterkte.
2e wedstrijd Snoek en Snoekbaarscompetitie
Er waren slechts 14 vissers, maar het weer leek mee te werken om er een mooie visdag van te
maken. Zoals veel vissers weten, mooi weer is nog geen garantie op goede vangsten. Zo ook
vandaag... geen snoekbaars, 6 snoeken en een zooitje baars(jes)... De grootste snoek was 91 cm van
Remco Dekker en de grootste baars was van Henk van Zanen. Heb ik dan niets bijzonders te melden?
Nou, het enige verbazingwekkende (buiten het al bijna gewoonlijk gebrek aan snoekbaars ) was de
enorme hoeveelheden wier, alg, fonteinkruid of hoe het ook mag heten in het water zit... Persoonlijk
twijfel ik of dit gunstig is voor De Breek, maar daar moeten toch de geleerden heren (of dames) wat
over zeggen. Enfin, volgende wedstrijd is op 22 september en wordt gevist op de Westplas. Startijd
rond 8 uur. Wellicht, is het daar beter vangen.
Dick Bonte staat op 1 bij de Snoekbaars en Remco Dekker bij de Snoek, terwijl Henk van Zanen de
grootste baars tot nu aan toe heeft gevangen. De complete stand kunt u lezen op de website.

