
  

Op zaterdag 29 april 2017 is weer de jaarlijkse open kampioenschap gevist. Deze wedstrijd wordt zoals 

gebruikelijk gevist aan de Cultuurweg in Middenmeer.  

De ontvangst en loting in de St-Pieter ging erg soepel en de sfeer was eigenlijk meteen al goed.                     

Aangekomen bij de waterkant was het toch wel frisjes met een klein gemeen windje dwars op het water. 

Soms als de zon er was zat je heerlijk en gelukkig was dat het laatste uur het geval.                                         

Voor sommige was het meteen raak en voor andere was het zoeken wachten vogels kijken of even 

wandelen.                                                                                                                                                                              

Op de staartstek vak B ging het erg goed en werd daar ook gewonnen met een groot verschil.                   

Nu blijkt dat in vak B de vis het op sommige plekken beter beet dan in vak A waar de kopstek het niet 

waar kon maken.                                                                                                                                                                              

Ik hoorde dat er wat vissers waren die last hadden van lijners?? En ze toch niet wisten te vangen dat was 

dan wel heel erg plekkerig.                                                                                                                                                               

Zelf had ik na 3 uur een aanbeet maar niet zoals mijn buurman die maar 1 brasem had en net geen 3 kilo 

woog.                                                                                                                                                                                                 

Ook werd er een snoek gevangen maar helaas die telt niet mee.                                                                                           

Ik heb tijdens het wegen eigenlijk geen op een enkel na kleine vis gewogen alleen maar dikke brasem.      

Maar goed na de toeter gewogen op naar de St-Pieter even bijkomen met een balletje gehakt en een 

pilsje. 

En dan de uitslag met de prijsuitreiking door onze voorzitter. 

Nr 1      Sake van de Meer     b32     19.850 gr                                                                                                                     

Nr 2      Piet Breet                    A 2        4.190 gr                                                                                                                               

Nr 3      Harm Kors                  b23     11.904 gr                                                                                                                            

Nr 4      Eric van Lieshout       A 9        3.938 gr                                                                                                                               

Nr 5      Ton Hoefsmid            b24       7.707 gr                                                                                                                               

Nr 6      Gerard Bloem            A15       3.722 gr                                                                                                                             

Nr 7      Paul van Bijlen           b27        4.917gr                                                                                                                                

Nr 8      Gerard Beer               A8          2.725gr  [ 1 vis ]                                                                                                                     

Nr 9      Jan Renes                   b19        3.888gr                                                                                                                               

Nr 10    Harman Kors             A1          2.287gr                                                                                                                               

Nr 11    Frans Monden          b28        3.888gr                                                                                                                              

Nr 12    Cor Martens              A 4         1.964gr 

Dit waren de prijswinnaars deze gingen met zeer mooie prijzen naar huis                                                                   

Iedereen bedankt voor de komst en hulp                                                                                                                               

Het totaal gewicht van deze wedstrijd  80.154 GR en helaas een aantal vissers met nul vangst 

Namens het bestuur van VNK Medemblik                                                                                                                            

Eric van Lieshout 


