Bravis PV Visdag 07-010-2017
25 personen hadden zich ingeschreven voor deze 2e visdag in 2017 van de PV.
Na afmelding van 4 personen wegens omstandigheden en een op onthoud van bijna 1 uur
i.v.m. diefstal van 2 kleine volgboten incl. diverse apparatuur en diverse hengels en molens
op de aanwezige boten gelegen aan de Bergse Diepsluis, vertrokken we
vanaf de Bergse Diepsluis in Tholen alsnog om 8.30 uur om te gaan vissen
met de Adventure,.
We vertrokken richting Wemeldinge, hier werd nog iets gevangen volgens
de schipper Jos. Op andere plaatsen werd al weken niks gevangen volgens
hem en de andere schippers.
De weersomstandigheden waren niet zo slecht als
ze voorspeld hadden. We hadden er wel allemaal
zin in hoor, dus dat zou wel goed komen deze dag.
Na een lekker bakkie koffie of thee, wat we kregen van de schipper en
een klein welkoms woordje, gingen de fanatiekste onder ons al hun
hengel gereed maken om er tegen aan te gaan. De wind en later ook
de regen nam toe en de boot kwam dwars op de stroom te liggen wat
vissen aan de ene kant bemoeilijkte en de draden onder de boot
kwamen te zitten. Er werd al snel wat gevangen, door diverse
mensen. Rond 11.45 werd de soep al geserveerd, voor wie er soep
wilde hebben.
Kort daarop werden de weersomstandigheden wat
minder en begon het te regenen en hield niet meer op.
Rond 12.30 werd het opgegeven eten voor iedereen
geserveerd beneden in de kajuit. De wind was iets gaan
liggen. Nadat iedereen gegeten had ging de wedstrijd
weer verder natuurlijk en werd er nog steeds hier en
daar weer een visje gevangen.
Rond 15.00 uur gingen we weer inpakken en werd aan de
terug vaart begonnen.
Nadat iedereen klaar was en beneden, heb ik de uitslagen bekend gemaakt en de winnaar
bekend gemaakt.
1)
John veraart had de grootste platvis een schar van 26 cm en won de boothengel
2)
Gerry Schoonen had de grootste rond vis een zeebaars van 37 cm en won een
fileermes.
Gefeliciteerd heren!
Er waren in totaal 35 bovenmaatse vis gevangen en 1 ondermaatse vis.
Na iedereen bedankt te hebben voor de gezellige dag en een veilig
thuiskomen te hebben gewenst, meerde de boot weer in Tholen aan
en ging ieder zijn weg naar huis.
Vangst uitslag totaal:
Bert Jaspers
Anton Huybrechts
Gerry Schoonen

8 vissen
6 vissen
5 vissen

Onderstaand personen met 2 vissen
Gerard Kerstens
Pierre Schoonen
Harold Stallaerd
Marco Mouwen
Leo Mol
Michel Eringaard
John Veraart
Onderstaand personen met 1 vis
Rien Hoevenaar
Miranda Suijkerbuijk
Willie Matthijsen
Onderstaand personen met 0 vissen
Piet Venis
Toine van Eekelen
Frans van Wilk
Ton Lammersen (niet gevist i.v.m. operatie)
Jan Buysen
Kees Koolen.

Winnaar met de grootste platvis

Winnaar met de grootste rondvis

Een mooie dag, afgesloten met veel gezelligheid, het weer
mocht dan deze dag niet meegezeten hebben, het plezier
was er niet minder om, bedankt iedereen en graag tot
ziens op de eerste vistrip in 2018

