
Verslag 15e wedstrijd Voornse kanaal, steiger 1 – 30. 

Kopnummers en voorn bepalen uitslag Voornse kanaal. 

Voor de 15e wedstrijddag naar het Voornse kanaal naar steiger 1 – 30 (al jaren door allen Cebeco 

genoemd).  Voorafgaand al aardige berichten over behoorlijk wat voorn en baarzen voor de steiger 

dus werden bijna overal de 6 meter stokjes voor de dag getoverd, 6 meter is lang zat tenslotte 

wanneer de vis kort voor de steiger huist. Met een parcours uitgezet met om en om weer een vrije 

steiger werd het een leuke ochtend. De korte stok was dit keer ook de juiste methode al blijven er 

natuurlijk altijd weer uitzonderingen die de regel bevestigen.  Een enkeling tuigde ook nog een 

feederhengel op en er zijn zelfs “vogels” die er brasem mee vingen! De meeste kozen echter voor de 

voorn en de korte stok en dat leverde veel vis op.  Dat niet overal de voorn tegelijk onder de kant 

kwam kan je niet echt aflezen uit de uitslagen maar was wel het geval. Geen punt, maakt het ook wel 

weer leuk en onvoorspelbaar. Nog wel een beetje mazzel met het weer. Ondanks de aangegeven 

regen bleef het bijna de gehele wedstrijd droog en zat het natte deel voorafgaand aan de wedstrijd 

dus dat zat in dit geval zeker niet tegen.  

In het A-vak viste Wim Langstraat zich naar een verlaat verjaardagscadeau door 5,5 kilo voorn aan te 

bieden en een 1 te scoren. Een mooi kopnummer aan de binnenzijde volledig benut dus. 2 punten 

waren er voor “Bijs” die tussenin vissend met de feeder twee dikke brasems ving. Rens vulde de rest 

van de ruimte in zijn leefnet aan met wat voorn en de weegschaal liet stoppen op 4581 gram.  

In het B-vak pakte good old Ed Verbaas eventjes uit. Op de kop op steiger 29 viste Ed zich naar bijna 

10 kilo waaronder enkele brasems met de feeder. Ed heeft de rest voor de steiger gevangen en liet 

het gehele vak echt geheel kansloos. Een 2 punter voor pechvogel “Hansie Hansie” van de Torre die 

met een ruime 4.6 kilo aan voorn een opperbeste ochtend had op de andere kop in het B-vak maar 

met veel pech afsloot. Pech omdat hij na afloop een hengeldeel van zijn vaste stok onder water zag 

verdwijnen en nooit meer terug heeft gezien. De in allerijl ingezette hulptroepen lukte het ook niet 

om het hengeldeel (ik schat de prijs voor een nieuw deel op minimaal € 150) boven water te krijgen. 

Mogelijk gaat er een duikploeg opgetuigd worden om het 6e deel terug te halen naar de plaats waar 

deze hoort, in van de Torre’s foedraal!  

 


