Vissen met PV Bravis ziekenhuis
Ondanks een magere inschrijving, 10 PV leden plus 5 introducés en een bewolkt begin van
de dag zelf, kunnen we terug kijken op een gezellige en zonnige dag.
Deze 1e keer vissen na gefuseerd te zijn tot één grote PV Bravis, was het fijn om te zien dat
er inschrijvingen waren vanuit beide vestigingen. De sfeer was top en de gezelligheid
straalde over het gehele dek. Na uitleg van hoe en wat, en een uurtje varen richting Goesse
Sas, werd er al snel door Kees Koolen een visje gevangen een platvisje van 17,5 cm. Niet
groot maar het begin was gemaakt.
Verder werd er hier en daar wat Steenbolk en kleine wijting gevangen. De 4 overige visboten
rondom ons, gingen al snel verkassen en verkassen en verkassen. Meer gevaren als dat men
kon vissen volgens mij. Onze keuze om te blijven liggen was achteraf toch de beste keuze
zoals bleek, want na een paar uurtjes kwamen dezelfde boten toch weer rondom ons liggen.
Wij zijn met Ms. de Vlije van Cor Schot
vanuit de Bergse Diepsluis, gewoon
blijven vissen en er werd al snel een
schol van 27,5 cm gevangen door (
introducé ) Dome Widdershoven. Hij
maakt met deze vis kans op de prijs
voor de grootste platvis, dit was voor
deze keer een boothengel met molen
vol gespoeld met draad.
Ook voor de grootste rondvis was er
een prijsje, (wat we eigenlijk nooit
doen, maar als start van deze activiteit
met de nieuwe PV Bravis wilde we toch
iets extra’s toevoegen voor deze keer),
een Cadeau bon welke was geschonken
door Mart Brouwers.
Deze prijs ging naar Harold Stallaert, hij
ving na een paar keer ingeworpen te
hebben een paling van 57 cm. Kort erop ving hij een mooie Rode Poon. Zijn maatje Piet Venis
naast hem, die pech op pech had deze dag, ving na een revisie van zijn molen een mooie
Meun, maar kon Harold niet overtreffen met de lengte ervan. Rond 12.00 werd de soep
geserveerd voor diegene die hier zin in hadden. En kort daarop kon men eten, wat men in
overleg besteld had.

Na de inwendige mens te hebben versterkt gingen we natuurlijk weer gewoon verder met
vissen, snoepen ( één van de leuke bijkomstigheden op zo’n dag, er waren zoals gewoonlijk
bussen met dropmix, koffie koekjes enz.) en met zo nu en dan een verfrissend drankje was
het in het middag zonnetje heel goed uit te houden.
Aas en eten werd zoals gewoonlijk verzorgd door de personeelsvereniging.
Om die middag maar gelijk goed te begingen ving Jan Buysen er 2 tegelijk, maar niet genoeg
om per stuk de 27,5 cm te overtreffen.
Nadat er hier en daar nog wat kleine visjes werden
gevangen, veel krabben en zeesterretjes, werd er
door mij ( Leo Mol ) 2 vissen en een krab gevangen
en met als klap op de vuurpijl, zat er een schar van
28,5 cm bij , waarmee ik toen, voor dat moment,
tevens de grootste platvis had. Dit onder een
protest van enkele medevissers natuurlijk die weten
dat ik pas s’ middags altijd beter ga vangen.
Kort daarop melde de schipper dat we gingen
vertrekken en dat we de hengels in moesten
draaien. Tijdens de terugvaart werd er volop
nagesproken over de geweldige dag die we hadden
gehad en er werd aangedragen om zo’n dagje vissen
te promoten bij de collega ’s die graag vissen.

Er dient echter wel rekening mee gehouden te worden dat maar 25 PV leden in kunnen
schrijven, indien de boot niet vol is met PV leden kunnen er ingeschreven introducés mee
om tot een max. van 25 personen te komen.

Tijdens de terug vaart, werden de prijzen uitgereikt aan de
winnaars: Harold Stallaert met de grootste rondvis, een
paling van 57 cm. Leo Mol met de grootste platvis, een
schar van 28,5 cm.

De totale vangst van de dag was:
1) Leo Mol
4 vissen
2) Jan Buysen
4 vissen
3) Harold Stallaert
3 vissen
4) Toine v. Eekelen
3 vissen
5) Mark Bakx
1 vis
6) Bert Korteweg
1 vis
7) Piet Venis
1 vis
8) Kees Koolen
1 vis
9) Dome Widdershoven 1 vis
10) Michel Eringaard
1 vis
11) Jos Kleintjes
0 vis
12) John Wanrooij
0 vis
13) Gerdo Bakx
0 vis
14) Lei Borghans
0 vis
15) Frans van de Wilk
0 vis
Iedereen bedankt voor deze gezellige dag, hopelijk tot ziens bij de volgende activiteit van de
PV Bravis ziekenhuis.

