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Viswedstrijd 5 januari 2013 

 

De DSF houdt ieder jaar één of meerdere viswedstrijden. Zo ook begin januari 2013. Na een druk 

werpseizoen is het altijd leuk om de opgedane techniek in de vispraktijk toe te passen. 

In aanloop naar deze wedstrijd waren de vangstberichten goed tot zeer goed. Met name schar werd in 

grote getale langs de hele Nederlandse kust gevangen. Hoopvol gestemd werden in de dagen voorafgaand 

aan de wedstrijd pieren besteld en onderlijnen geknoopt. 

Afgesproken werd er om 13.00 bij de strandopgang bij Petten. Blijkbaar waren de vangstberichten zo goed 

dat heel vissend Noord Holland naar de kust was getrokken om een mooi maaltje vis te vangen. Kortom, 

de beoogde dammen waren vol. Er werd besloten om even verderop te proberen. Vergelijkbare dammen 

maar iets minder populair. Dus vertrok een colonne DSF-ers richting nieuwe locatie. 

Gelukkig waren deze dammen wel vrij en werd er geloot. In tweetallen werd er plaatsgenomen op de 

strekdammen en om twee uur klonk het (denkbeeldige) startschot. 

Eigenlijk was het vanaf het begin al raak. Het was bot, schar, puitaal, wijting en kleine gul wat de klok 

sloeg. Geen grote vis maar wel veel. Soms wel met drie tegelijk. Als er dan op centimeters gevist wordt 

doe je natuurlijk goede zaken.  

Na een viertal uur gevist te hebben klonk om zes uur alweer het (denkbeeldige) eindsignaal. Bij de auto’s 

aangekomen, werd duidelijk dat er geweldig goed gevangen was. Ouderwets goed zelfs. Zowel ver als 

dicht bij de dammen werd er mooi gevangen. Dus niet alleen de lange afstandsmannen vingen hun vis. 

Van 50 meter tot 150 meter zat er goed vis.  

 

Het leuke van het werpen in clubverband is dat je ook van elkaar kan leren. Niet alleen op werpgebied 

maar ook op visgebied heeft de DSF een aantal toppers in de club. Een van de beste (wedstrijd)vissers 

binnen de club is Jan Stroomer. Deze won dan ook de wedstrijd op overtuigende wijze. Zijn tactiek kan Jan 

het beste zelf toelichten: 

“Tja, hoe pak je dat aan? Je bedenkt van tevoren wat de mogelijke vissoorten kunnen zijn. Ik schatte in 

dat de vangst zou gaan bestaan uit bot, schar en misschien wat gulletjes. Dus één hengel opgetuigd voor 

de platvis en één voor de gulletjes. De hengel voor de platvis voorzien van een onderlijn met drie 

wapperlijntjes voorzien van een haak maat 4 met een ankerloos werpgewicht van 150 gram. De hengel 

voor de gulletjes een onderlijn met 2 wapperlijnen voorzien van een haak maat 2 met een ankerlood van 

175 gram. Nico Mooij, waarmee ik op de strekdam stond, liep meteen naar het midden van de dam. Ik 

begon aan de voet rechts van de dam. Ik kon Nico dus goed in de gaten houden! De hengel voor de platvis 

probeerde ik zo veel mogelijk op gelijke hoogte van de koppen van de strekdammen te gooien en die voor 

de gulletjes zo’n 50 a 60 meter  uit de kant. Als aas werden zeepieren gebruikt. In het begin gingen de 

vangsten van beide hengels ongeveer gelijk op. Nico ving voornamelijk scharren. En ik botten en wijting en 

gulletjes. Naarmate het water zakte werd de vangst minder aan de voet, tijd om verder de dam op te 

gaan. Nico naar de kop  en ik iets er achter, echter de vangst van gulletjes bleef tegenvallen, en dus nu 

beide hengels van onderlijnen met haak 4 voorzien. Eén geankerd en ander niet.  Eén over de bank en één 

ervoor.” 
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Tenslotte nog de uitslag van deze wedstrijd: 

1

e  

Jan Stroomer   28 stuks - 684 cm  

2

e

  Peter Meijerink          27 stuks - 647 cm  

3

e

     Nico Mooy                 27 stuks - 609 cm 

4

e

     Graham Johnstone    17 stuks - 409 cm 

5

e

     Piet Ott                     14 stuks - 339 cm 

6

e

     André de Ruiter         14 stuks - 334 cm 

7

e

     Bert Timmerman       12 stuks - 283 cm 

8

e

     Jeroen Hollander       12 stuks - 282 cm 

9

e

     Jack van den Berg     13 stuks - 255 cm 

10

e

   Nico van Leeuwen      9 stuks - 229 cm 

11

e

   George Verberne       3 stuks -   55 cm 

 

Al met al een topwedstrijd. De vangsten waren ouderwets goed. Bovendien is er altijd de gemoedelijke en 

gezellige sfeer. Niet alleen qua werpen maar ook qua vissen staat de DSF zijn mannetje. Hopelijk volgt er 

later deze winter nog een wedstrijd. Gedacht wordt aan de Maasvlakte en omstreken.  

Tight Lines 

Graham 

 

 


