
Verslag 14e wedstrijd Voedingskanaal, Spijkenisse. 

Tobben aan het Voedingskanaal levert een nieuwe kampioen. 

Voor de 14e wedstrijddag vandaag opnieuw naar het Voedingskanaal bij Spijkenisse. In het verleden 

goed voor de nodige “najaarsbrasem” maar bovenal een moeilijk en soms zeer grillig water. Aan het 

kanaal was de vorige wedstrijd onder zomerse omstandigheden gevist maar dat was vandaag slechts 

een herinnering. Het was ronduit slecht met veel motregen (wat wordt je daar toch ze..nat van!) en 

de nodige buien gingen de gedachten van veel deelnemers waarschijnlijk naar zonniger oorden op 

deze aardbol. Tijd om te denken was er voldoende want de brasem en voorn lieten het vandaag 

volledig afweten! De dag voor de wedstrijddag was “Appie” Kannegieter nog geweest voor een 

laatste oefening en hij had zeer bemoedigend brasem gevangen. Wat de reden is weet ik niet maar 

vandaag was deze totaal niet thuis! Weg zijn ze vast niet en evenals de voorn liggen deze gewoon in 

het kanaal maar zijn spontaan gestopt met eten of doen dat alleen wanneer wij er niet zijn (in het 

donker bijvoorbeeld, testers gezocht voor deze stelling)! ). Het werd dus een dag van grondels 

schrapen. Een ieder die hier niet voor koos eindigde de dag met een zeer teleurstellende NUL. De 

vissers die wel een topsetje pakten konden nog wat gewicht scoren of zelfs gewoon het vak winnen. 

Opnieuw een dag dus van de juiste tactische keuze maken met het voordeel dat het dit keer overal 

gelijk was. Overal belabberd en recht toe recht aan grondels vangen. En da’s soms lastig zat! 

In het A-vak trok Patrick Vroegh het niet heel populaire en bovenal zeer lastige nummer 4 maar door 

al heel vlot de feeder te laten voor wat deze was kon hij met bijna 7 ons aan grondels de natte 

zaterdagmorgen winnend afsluiten. Een 2 was er voor Hans van der Torre die met precies 4 ons aan 

grondel op kantnummer 2 ook wel tevreden was.  

In het B vak pakte Theo Bakker het staartnummer recht voor het gat en koos voor de feeder op 45,21 

meter afstand. Maar na precies twee uur een volledig dood resultaat op de feeder het topsetje maar 

gepakt en met even 3 ons voldoende gewicht opgebouwd voor een 1. Geen fraaie maar ook deze 

telt. Een 2 was er voor Albert Kannegieter die een matchhengel ombouwde tot topset en met 1,5 ons 

een verdiende 2 viste.  

Een teleurstellende dag dus. Nog lang geen diepterecord maar met 2,5 kilo voor 11 man geen 

geweldige uitslag. Wel een nieuwe kampioen. Patrick Vroegh is niet meer te achterhalen en 

prolongeert zijn titel. Naar verluidt kost hem dit een etentje met Linda. In ieder geval gefeliciteerd! 

 


