
 

Foreltocht 18 mei 2019. 
 
Het was al weer zover. De 2e foreltocht ging vandaag zaterdag 18 mei plaats vinden. 13 april hadden 
we ook een foreltocht georganiseerd voor onze leden, en nu weer.  
Omstreeks 07:15 uur vertrokken we dan ook in colonne naar de forelvijver Forel for all-in Sint 
Annaparochie.  
 

       
 
Hier aangekomen gaf onze wedstrijdcommissaris Theo Batstra, stipt om 08:00 uur het startsein zodat 
iedereen naar zijn favoriete stek aan de vijver kon plaats nemen. 
Al gauw werden dan ook de eerste forellen gevangen. Het weer was deze dag uitmuntend. Het was 
dan ook een gezellige boel. De vangsten verschilden wel wat per regio vijver. Op een gegeven moment 
ontstond er in de achterste kleine vijver behoorlijk wat onrust en zag je Raffaele Sanna heen en weer 
lopen met een wel heel kromme hengel. Dit duurde toch wel heel erg lang.  
Maar uiteindelijk werd de vis vakkundig geland. Wat bleek het was een grote karper.  
Vandaar dat hij wel zo’n 10 minuten bezig is geweest. 
 

 
 

De momenten dat ze wilden bijten verschilde nogal. Dan werden er weer een paar forellen gevangen.  
Even later was het weer een half uur gebeurd. Het blijven bijzondere vissen deze zalmforellen.  
Dus om 08:00 uur ging iedereen naar zijn/haar stek(je). Ik zelf ging gelijk weer naar mijn eigen stekje op 
het eilandje. Binnen 10 minuten had ik al de eerste aanbeet en binnen het half uur had ik de eerste forel 
al geland. Daarna ging het wat minder vaak pakken en loslaten. Ondertussen gooide klaas er 
regelmatig nieuwe forellen in. Om heen kijkend bleek dat er overal wel vis werd gevangen. Op een 
gegeven moment zag ik achter mij dat Rafaelle Sanna aan het stoeien was met wel een hele grote vis! 
Wat was het? Het bleek een mooie graskarper (of grasparkiet zoals klaas zegt) te zijn. Ondertussen 
was hat al tegen twaalven en moesten we ons melden bij de blokhut voor de meting en de uitslag.  
Tijdens de meting kon een ieder een balletje gehakt halen bij Klaas.  
 
 
 
 



 

Na telling en meting kwam de volgende uitslag: 
 
Meeste Jeugd:   Quince van der land   2 stuks.  
 
Meeste Dames:   Janet Rondon   4 stuks. 
 
Meeste Heren:   Nico Boom    7 stuks. 
 
 

       
 
 
De grootste forel werd gevangen door Anno Brouwer en had een lengte van 50.5 cm.  
In totaal werden er 90 forellen gevangen.  
Bij deze namens het bestuur alle prijs winnaars van harte gefeliciteerd.  
Al met was het weer een geslaagde dag, en willen we Klaas en consorten bedanken voor alle goede 
zorg en service.  
 

   
 

            Alex Toering. 


