
 

Foreltocht 13 april 2019. 
 
Zaterdag 13 april hadden we een foreltocht voor onze leden.  
Ditmaal gingen we naar Forellenvijver het Oosterseveld in Noordwolde Zuid.  
 

 www.forellenvijver.eu 
 
Er hadden zich dit jaar zo’n 47 leden aangemeld voor deze foreltocht. We vertrokken dan ook weer 
vanaf het station omstreeks zeven uur richting Forellenvijver het Oosterseveld in Noordwolde Zuid. 
Hier aangekomen werden we van harte welkom geheten door Willem & Alie Dekker van Forellenvijver 
het Oosterseveld.  
 

 
 

Even voor acht gaf Theo Batstra dan ook de uitleg en het startsein voor deze leuke tocht / wedstrijd.  
 
 

   
 



 

 
We mochten dus vissen van 08.00 uur tot 12.00 uur. Iedereen zocht dan ook snel zijn van te voren 
bedachte favoriete plekje op. Het weer was deze zaterdag op zich prima zolang het zonnetje erbij was.  
 
 

   
 

 
Zonder de zon was het behoorlijk koud. Dus op zich hadden we de weergoden mee deze dag. We 
visten deze dag weer in twee vijvers welke door ons waren afgehuurd voor deze dag.  
Wij namen plaats in de grote vijver. Na een half uur kwam Willem al aan met een kruiwagen vol forellen 
en wenst ons succes. Al gauw werd de eerste zalmforel dan ook gehaakt. Ik had ondertussen ook beet 
gehad aan de kurk met meelworm. Allen liet deze vrij snel weer los. Met andere woorden ze waren niet 
echt hongerig wat te maken had met de wind en kou. 
Het had gevroren deze nacht en de wind was noordoost. Een uur later met kennisgeving kwamen onze 
ereleden Klaas de Boer en Richard Kuhn de vijver opgelopen.  
 
 

   
 
Ze waren nog niet geïnstalleerd of Klaas de Boer ving al een mooi zalmforel. Even later had ook 
Richard Kuhn beet. Alleen was dit niet een zalmforel maar een grote steur. Deze was uiteindelijk te 
sterk voor zijn visdraad welke dan ook knapte. Helaas. De uurtjes gingen vrij snel voorbij en nu en dan 
werd er een zalmforel gevangen. Wild was het niet echt. We kregen zin in koffie en een gehaktbal en 
prompt werden we op onze wenken bediend door Willem welke langskwam op zijn golfkarretje om ons 
te voorzien van een bakkie leut en een heerlijke gehaktbal.  
De tijd vloog voorbij en even voor twaalven stopten de meesten en waren druk bezig me het fileren 
nadat ze het aantal gevangen vis hadden doorgegeven. Nadat iedereen dan ook klaar was met van 
alles en nog wat en lekker aan zijn natje of droogje zat deelde Richard Hofstra de uitslag mee: 
De uitslag was als volgt:    
Er waren deze tocht totaal 54 zalmforellen gevangen. 



 

1e prijs bij de mannen:   Arend Jansen   met 7 stuks. 
 
1e prijs bij de vrouwen:   Janet Rondon  met 1 stuk. 
 

   
 
1e prijs bij de jeugd:    Ramon van der Land  met 3 stuks. 
 

 
 
De grootste zalmforel werd gevangen door Klaas de Boer met een lengte van 47,0 cm.  
 

   
 
Bij deze wil het bestuur iedereen dan ook van harte feliciteren met hun prijs. Tevens willen wij  
Willem & Alie Dekker van Forellenvijver het Oosterseveld bedanken voor de uitstekende zorg & service.  
Na de uitreiking en de nodige versnaperingen ging een ieder voldaan naar huis.  
 
Tot de volgende foreltocht 18 mei 2019!        Het bestuur. 
          


