Jeugdviswedstrijd 23 augustus 2018.
Vandaag houden wij de jeugdwedstrijd gezamenlijk met HSV De Vriendschap. Er
wordt verzameld bij De Slûpfeart aan de Lemmerweg West te Sneek. Omstreeks half 3
komen de eerste vissertjes aan, ze hebben er zin in vanmiddag. Omstreeks 15.00 uur
hadden 14 kinderen zich aangemeld, waarna het startsein werd gegeven. Een ieder
zat vol concentratie bij de waterkant want ja er werden gelijk al visjes gevangen. Als er
een vis gevangen is word die gemeten door 1 van de bestuursleden en onbeschadigd
weer teruggezet.

Na een half uurtje was er al aardig wat gevangen dus dat was al positief, het weer valt
ook mee vanmiddag ondanks een klein buitje na maar daar gaven de kinderen niets
om. Er werd leuk vis gevangen waaronder voorns een enkele baars en roofbleien,
deze laatste vis komt steeds vaker voor in de Friese wateren. Als deze soort
volwassen is kun je er een leuke sport aan beleven. Nou eerst maar even wat lekkers!
Henk Batstra was even te shoppen west bij De Poiesz en deelde frisdrank en chips uit
aan de kinderen en dat ging er wel in bij ze. Dat de kinderen fanatiek waren was te
merken want als het even niet wou gingen ze het een stukje verderop proberen en
vaak met succes!

Maar goed de tijd vliegt om het was dan ook tijd om te stoppen. Een ieder ruimde zijn
hengel op en uiteraard ook zijn visplekje want wij willen geen rommel achterlaten aan
de waterkant.

Dan nu de prijsuitreiking:

6 t/m 8 jaar.
1e Rowan Prosje
2e Ramon van der Land
3e Lian Voolstra
9 t/m 10 jaar.
1e Quince v/d Land
2e Ryan Voolstra
3e Annemarit Leffert
11 t/m 12 jaar.
1e Auke Visser
2e Grissela de Jong
3e Danique Boers

Grootste vis is gevangen door Ryan Voolstra met een lengte van 19,3 cm.
Er waren totaal 80 vissen gevangen. Er is dan ook super gevist vandaag.

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor zijn komst vanmiddag, en ook Hengelsport
Friesland te Sneek en wijkvereniging De Watertoren voor hun bijdrage!
Tot de volgende keer.
Erik Vermeij.

