
Verslag 11e wedstrijd Spui, Zuidland. 

Tobben aan het Spui. 

Voor de 11e wedstrijddag weer een keer naar het Spui. Vroeger een dag om naar uit te kijken 

wanneer de kalender augustus aangaf. Bijna altijd goed voor massieve gewichten, forse 

totaalgewichten, zere ruggen, natte bezwete voorhoofden …… ach vul zelf maar in.  

Het zal vast aan ons liggen maar het leek er dit keer totaal niet op. Het werd een lange ochtend met 

een oersaai einde.  De vis (die er toch echt wel is!!) wilde om de een of andere reden totaal niet azen. 

Op grote stukken parcours bleef de brasem spontaan uit beeld en werd er gepield op grondel. Op de 

delen waar de brasem wel verscheen was dit weer van zeer korte duur.  Wel weer een fraai parcours 

met opnieuw de mogelijkheid achterin de auto even te gebruiken voor het vervoer van het materiaal. 

Netjes gedaan daar achterin mannen! En wie heeft opgelet heeft geen natte voeten overgehouden 

deze morgen. “Vriendje Spido” kwam voorbij en zorgde voor wat wateroverlast. Leefnetten weer 

netjes terug plaatsen en “job done”. Enige problemen hadden de deelnemers achterin nog wel met 

de speedboten en waterscooters die vanuit de jachthaven van Zuidland het Spui onveilig maakten. 

Maar na het netjes aanroepen van de bestuurders werd door hen een minder overlast bezorgende 

locatie gekozen. Prima opgelost en iedereen weer tevreden. Alleen de vis nog ……. nou, die vertikte 

het dus.   

In vak A was het Jaap Boer die na een tip van zijn buurman voor dikkere onderlijnen koos na het 

verlies van zijn eerste brasem en er nog een paar wist te foppen. Met ruim 5 kilo won Jaap voor de 2e 

keer in successie zijn vak en kon apetrots naar huis. Een 2 was er voor Hans van de Torre, die vissend 

op een kopplaats met een slaapnummer naast hem vooraf al werd aangewezen als winnaar, maar dit 

niet voor elkaar bokste en met even 3 kilo afsloot. De diepe zucht en de woorden “ik mag kennelijk 

niet meer dan twee brasems vangen” zullen we even onthouden voor volgende keren. Er waren nog 

wel wat anderen die ontevreden mochten zijn alleen wist Hans dat op dat moment nog niet.   

In vak B viste Patrick Vroegh zich naar een 1 met ruim 8 kilo brasem. “Patjuh” lootte op 11 wat naast 
een gekkengetal in het verleden ook wel eens goed geweest is voor helemaal niets en was dus dik 
tevreden met dit resultaat. Te meer daar de rest van het vak helemaal nooit brasem heeft gezien 
(wel boten) en zich beperkte tot het pielen op grondeltjes. John de Neef deed dit als beste (mogelijk 
toch zijn pantoffels aangehouden) en scoorde met slechts 45 gram een 2.  
 
Heel snel vergeten dus deze dag en uithuilen en opnieuw beginnen. Dit was er weer eens eentje die 
we niet snel zullen vergeten maar ook niet graag willen herhalen.  Nog geen diepterecord maar voor 
het Spui gelet op de tijd van het jaar een belachelijk resultaat.  
 


