
Verslag 4e wedstrijd Bernisse, Oude Veerdam. 

Massieve gewichten aan de Bernisse.  

Voor de 4e wedstrijd van seizoen 2018 naar de Bernisse. Niet traditiegetrouw naar de Stompaardse 

Plas maar dit keer naar de Oude Veerdam. Oude tijden herleefden want hier is door een deel van ons 

in een heel ver verleden al gevist in het kader van de onze verenigings- en andere competities. Denk 

dat de laatste keer ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw moet zijn geweest dus alleen een 

paar oud gedienden weten zich dit nog te herinneren. Reden te meer om dit deel toch weer eens een 

keer in te passen en niet zonder succes. Helaas was het niet overal helemaal netjes verdeeld voor 

wat betreft de aanwezigheid van vis maar dat is op de Stompaardse Plas ook eerder regel dan 

uitzondering. Dat dit volledig buiten de verantwoordelijkheid van uw commissie valt spreekt voor 

zich. We kunnen veel maar niet alles.  

Vissen binnen Ons Genoegen is en blijft een avontuur. Staat John niet vast tot zijn assen aan het Spui 

is het nu weer aan auto die de geest geeft. De Prius van Pat dacht toch even wat anders over het 

naar huis gaan. Middels een belletje van Linda werden er echter hulptroepen geregeld die ofwel de 

auto aan de praat hebben geholpen ofwel de auto hebben geborgen. Dit is op het moment van 

schrijven nog niet bekend. Kostte Pat en anderen wel wat tijd die met name Patrick wel goed kon 

gebruik maar ach …. de verrassing thuis op Abbenbroek zal er vast niet minder om geweest zijn.  

In vak A was er winst voor Ed Verbaas die vanaf de start goed in de vis zat en na afloop nog wat 

klaagde over verspeelde vissen. Op de kop van het vak vissend en met een gewicht van 30 kilo plus 

zal hij toch wel tevreden zijn? Theo Bakker viste zich op kantnummer 2 met ruim 23 kilo naar een 2e 

plaats.  

In het B-vak pakte Hans van der Torre een kopnummer en opnieuw de winst door met ruim 34 kilo 

de rest ver voor te blijven. Hans moet oppassen geen bijnaam te gaan krijgen binnen het “cluppie” 

wedstrijdmatadoren. Iets met gouden klauw…. want het loten gaat hem goed af de laatste tijd. Op de 

staart was het Rens van Bijsterveld die met een fraaie 10 kilo de 2e plaats op kwam halen en 

tussendoor ook nog even wat gezelschap heeft gehad van zijn nicht.  Altijd goed natuurlijk! 

Kortom; Beetje loten en veel vis vangen was vandaag het verhaal. Voor volgende keren aan de 

Bernisse zal uw commissie zich beraden op welke locatie we dit gaan doen. U zal als altijd tijdig 

worden geïnformeerd.  


