
Verslag 2e wedstrijd Bernisse, Zuidland. 

 

Redelijk goede vangsten aan de Bernisse.  

Voor de 2e wedstrijd naar de Bernisse. De Bernisse en april is al jaren een apart fenomeen en de 

vangsten kunnen dan echt alle kanten op en wisselen van jaar tot jaar en zelfs van plaats tot plaats. 

Vooraf was er door de voorvissers van dienst  al duidelijk aangegeven dat het rondom het restaurant 

dramatisch zou worden dus aldaar is er bewust NIET uitgezet. Door de snoei van de bomen aan de 

overzijde konden er aan de Simonshaven zijde twee vakken gemaakt worden voor het bescheiden 

clubje van 14 man. De verwachting was dat in het gesnoeide deel de meeste vis gevangen zou 

worden maar de vissers in dit deel  kwamen bedrogen uit (we weten het dus nog steeds niet!!) want 

juist in dit vak waren er door de schrijfmeisjes  drie nullen te noteren. En dan duurt 5 uur wel heel 

erg lang …… 

In vak A (vanaf huisjes) was er winst voor good old Ed Verbaas die zoals altijd rustig vissend zijn vis 

weer aan de gang  kreeg en met bijna 16 kilo een prima prestatie afleverde. Een tweetje was er hier 

voor Edwin Zevenbergen die deels boven de grond en deel s aan de grond zijn brasem pakte en met 

bijna 9 kilo dik tevreden was (wel een service van pa Jan die zelfs zijn voer en casters in orde maakt. 

De leden van de wedstrijdcommissie zoeken ook nog zo’n hulpkracht!).  

In vak B (na de knik en voor de bomen) viste onze Duitse visvriend Frank Pfennigs zich op 

kantnummer 12 en op ruim 70 meter uit de kant naar een fraaie 8.4 kilo en mocht derhalve 1 punt 

bijschrijven. En tweetje was er hier voor Hans van de Torre die op zijn kopnummer  met ruim 7 kilo 

genoegen moest nemen.  

 

Volgende wedstrijd: 

2 mei 2015, Voedingskanaal, Heenvliet, verzamelen om 06:30 uur. 

Indien er door jullie vooraf gevist wordt graag de vangstgegevens naar uw wedstrijdcommissie (let 

op:  niet de manier waarop u vis heeft gevangen!!). Alleen met jullie berichtgeving kunnen we 

verstandige beslissingen nemen om het op zaterdag zo eerlijk en strak mogelijk te kunnen 

organiseren. 

 Tot dan! 

 

Uw wedstrijdcommissie.   

 

PS. Conny dank voor  de batterijen, daar kunnen we weer eventjes mee vooruit 


