Foreltocht 12 mei 2018.
Het was weer tijd voor onze jaarlijkse foreltocht van visclub “De Baars”.
Deze keer hadden we weer voor Forel for all in Sint Annaparochie gekozen.

De inleg voor leden bedroeg slechts € 5,00. Wel moest men zich van te voren opgeven.
Vertrek was gezamenlijk met eigen vervoer om 07:15 vanaf het busstation in Sneek.
Dus om 06.00 uur uit bed even opfrissen, bakje doen, stukje eten en alles gereed maken
voor vertrek. Om half zeven de deur uit om mijn mede passagiers op te halen.
Om 07.00 uur bij het station waren de eersten inmiddels ook al gearriveerd.
De weersvoorspellingen waren super, zon en niet te hoge temperaturen.
Onze teamleider Theo Batstra had in totaal 38 personen op papier staan dus een mooie ploeg.

Voor vertrek gaf Theo aan dat iedereen moest wachten voor de blokhut voordat men naar
zijn/haar stekje kon.
Daarna gingen we op weg.
Om 7:45 uur arriveerden we in Sint Anna bij Forel for all.
Na nog een praatje van Theo over de prijzen gingen we los.
Er mocht gevist worden tot 12:00 uur.

Er waren vier prijzen namelijk:
 Beste dame.
 Beste heer.
 Beste jeugd.
 Grootste vis.
Dus iedereen naar zijn /haar stekje.
Nadat ik een keuze had gemaakt ging ik aan de slag. Het beloofde een mooie dag te worden
want binnen 5 minuten had ik al beet, maar mis! Dit ging bijna de hele morgen zo door,
pakken en loslaten. Ik heb meerdere aassoorten gebruikt namelijk power beet, meelwormen
en maden. Maar om mij heen kijkend zag ik wel dat er goed gevangen werd want menig
hengel stond krom. Klaas van Forel for all kwam regelmatig langs om nieuwe forel uit te
zetten.

Naast mij stond Henk Batstra en Quince van der Land, nou dat hebben we geweten we kregen
even vis les van de 10 jarige Quince. Zoals later bleek bij de uitslag heeft hij iedereen
verslagen. Hij lande de een na de ander. Ondertussen was het 12.00 uur en dus einde
wedstrijd. We verzamelden ons weer voor de blokhut voor de uitslag.

De uitslag:
 1e prijs dames: Thea de Groot met 2 stuks.
 1e prijs heren: Theo Batstra met 8 stuks.
 1e prijs jeugd: Quince van der Land met 9 stuks.

 Grootste forel: Quince van der Land.
Hij kreeg dan ook de beker overhandigd van Theo Batstra voor de grootste forel van de dag.
In totaal werden er maar liefst 117 forellen gevangen. Al met al was het dus een zeer
geslaagde dag en bedanken we Klaas en zijn team van Forel for all voor deze perfecte dag.
PS
 Op de jaarvergadering van 17 mei is besloten om volgend jaar twee forel tochten te
organiseren.
Alex Toering.

