
Verslag 17e wedstrijd Voornse kanaal, Molshoek. 

Een lastige, koude morgen aan het Voornse kanaal. 

Voor de 17e wedstrijddag weer naar het Voornse kanaal. Opnieuw naar het deel achter de winkels 

wat we ook wel Molshoek noemen. Met precies 10 man is er gebruik gemaakt van de reeds 

aanwezige kantnummers, dat scheelt voor uw commissie weer een beetje werk. Door het lage aantal 

deelnemers was er ruimte voldoende om dit keer telkens een nummer over te slaan zodat er wat 

meer ruimte was voor de heren vissers.  

Vandaag was het weer voorns vangen al viel dat dit keer niet mee. We gaan langzaamaan naar de 

winter maar de vis gedroeg zich vandaag al zo. Het kan natuurlijk ook aan Sinterklaas hebben gelegen 

die elders Hellevoet werd binnen gevaren maar feit is dat de vis het ons erg moeilijk maakte vandaag. 

Veelal kleine baarsjes, alvers en ander klein spul om aan je gewicht te komen betekende dus pielen. 

Op diverse kantnummer was nog wel wat voorn aanwezig of passeerde deze voor een korte periode. 

Het was zaak in ieder geval de wat grotere voorn te pakken en da’s soms echt een lastig karwei. 

Daarnaast was vandaag de vakloting een factor die voor een deel de uitslag bepaalde maar dat is nou 

eenmaal een onderdeel van onze tak van sport. Met nog 1 zaterdag te gaan lijken de kaarten bovenin 

wel een beetje geschud en zal er nog wel om plaats 3 gestreden gaan worden. Ook onderin is het wel 

gedaan in de strijd om de Rode Lantaarn. Het grote rode monster blijft echter gewoon bij uw 

secretaris thuis op de kast staan want de grootste kanshebber op deze eretitel wil hem niet hebben. 

Daar snap ik nou niets van! 

In vak A viste Theo Bakker zich op kantnummer 1 (“Wat kan die loten!”) naar een 1e plaats met even 

iets maar dan 2.2 kilo voorn, baarsjes, alvers en aanverwante artikelen. Op kantnummer 2 had 

Patrick Vroegh geloot en deze liet zich ook niet onbetuigd en viste met 1.9 kilo naar een 2e plaats.  

In het B-vak pakte op de kop aan de binnenzijde Wim Langstraat weer een 1. Ondanks de wind een 

beetje vogelen met een kortere hengel en een langere slag leverde naast af en toe vliegende vissen 

ook 1.5 kilo vis op. Middenin het vak viste Rens van Bijsterveld die lekker zijn feeder pakte en precies 

1 brasem aan kon bieden. Een gouden vis want de genoteerde 1253 gram leverde hem een 2e plaats 

op.  

 


