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Tijd voor de 1e en enige foreltocht dit jaar, deze werd gevist bij “Forellenvijver Forel For All“ te 
Sint Annaparochie. Na verzameld te hebben bij het busstation in Sneek vertrokken wij 
omstreeks 07.15 uur richting St. Anna. Daar aangekomen werd om 08.00 uur door Theo 
Batstra nog wat mededelingen gegeven over de regels en handhaving van de Corona regels. 
We waren al blij dat wij konden vissen vandaag, de vijver is hier aanzienlijk groot dat hier 
gemakkelijk afstand te houden onder elkaar.  Wij houden ons tijdens de tochten altijd aan 
minimaal 5 meter afstand dus als er iemand te dicht in de buurt komt dan word dit wel 
gemeld met; wegwuse ju… haha. Het weer was ons gunstig gezind vandaag dus dat was al top.  
Klaas had gisteren al een behoorlijk aantal forellen waaronder ook een aantal Kanjers uitgezet 
dus we hadden er zin in. Na een kwartier melden de 1e forellen zich dus werk aan de winkel. 
Hier en daar werd er al een visje gevangen. Bij mij liep het nog niet, dobber eruit en maar op 
de sleep vissen dan.  

   

Na wat slagen met de molen liet ik hem even liggen en warempel een tok op de top en beugel 
maar open, de vis kwam richting de kant zwemmen dus draaide ik de lijn maar strak en sloeg 
aan!! Yes, dat voelde goed aan. Dacht dat kon wel eens een kanjer zijn maar toen hij boven 
kwam zag ik het al, ik had een steur aan de haak. Eerst maar het schepnet erbij maar die was 
weg, die hadden mijn zwager en schoonzus in gebruik. Want zij hadden het druk met forellen 
vangen, haha goed bezig. Arjen Harkema had de vis even geschept voor mij, bedankt jonge. 
Prachtige vis, maar het was niet de grootse steur die  zwom in de vijver. Maar dat mocht de 
pret niet drukken. Hier en daar werden er mooie forellen gevangen waaronder ook eentje  van 
maar liefst 80,5 cm. Deze werd gevangen door Dhr. Anno Brouwer.  
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De tijd vloog om en had wel trek gekregen in een lekker balletje, dus eerst maar wat bestellen. 
Hier en daar werd er toch wel knap gevangen maar de “kanjers” werden niet in aantallen 
gevangen. In het laatste half uur ving Arjen Harkema nog een knappe zalmforel van in de 70 
cm. Super gedaan hoor! Het blijkt toch dat de grote kanjers niet gelijk vreetzuchtig zijn als ze 
een dag van te voren uitgezet worden. Ze bijten beter na een aantal dagen. Dus van de week 
maar eens proberen haha. Maar goed het was 12.00 uur en tijd om de aantallen te tellen. Een 
ieder verzamelde op gepaste afstand bij de blokhut en met een hapje en drankje werd er nog 
even gezellig nagepraat.  

Uitslag:      

Er namen 36 deelnemers aan deze foreltocht mee. Totaal aantal gevangen forellen waren er 
69 stuks. De grootste forel werd gevangen door Anno Brouwer met een lengte van maar liefst 
80,5 cm. 

Jeugd:  1E  Quince van der Land met 4 stuks.  

Dames:   1E  Janet Rondon met 4 stuks.                     

Heren:   1E  Kees Boom met 6 stuks.                     

Alle winnaars van harte gefeliciteerd! Forellenvijver Forel For All  bedankt voor de leuke 
morgen, en wij komen volgend jaar zeker weer terug. 

   

           Erik Vermeij. 


