
Verslag 8e wedstrijd Bernisse, Stompaardse Plas. 

Lastige visserij aan de Stompaardse Plas.  

Door de verplaatsing van het bij nader inzien ongeschikte parcours aan de Strypse Watering is er 

door uw commissie gekozen voor opnieuw de Bernisse. Dit keer bewust niet in het plonsgedeelte 

nabij de Oude Veerdam (plonsgedeelte vanwege de massale zwem- en duikpartijen aldaar) maar 

voor de aloude Stompaardse plas. Na overleg met de eigenaar opnieuw een vak rondom het 

pannenkoekenrestaurant en als gebruikelijk 1 aan de overzijde (parkeren bij Leen!!). Voor de 

kritische volgers van al onze uitslagen, het B vak was dit keer andersom uitgezet! 12 tegen de huizen 

en 7 tegen de bomen. Is maar even een weetje …..  

Verder vandaag mooi nieuws! Patrick en Linda zijn de trotse ouders geworden van een mooie zoon! 

Sven werd door “Patjuh” onder het vissen aan alle deelnemers getoond middels een mooie foto! 

Veel geluk en gezondheid namens alle deelnemers! En “meneer Koos”, weer terug thuis na zijn  

ziekenhuisopname, vierde vandaag alweer zijn 84e verjaardag. Koos maakt de wijk alweer onveilig na 

zijn thuiskomst hebben we uit zeer betrouwbare bron vernomen en geeft onder het vissen gewoon 

zijn tips weer weg. “Als het kleine houtje ondergaat” …. Ach, vult u zelf maar in.  

Voorafgaand aan de wedstrijd waren er geen vangstberichten van de plas bekend dus afwachten. 

Helaas bleek de vis niet overal eerlijk verdeeld te zijn en was het daarnaast ook nog eens lastig de vis 

aan de gang te krijgen (als dat al lukte!). Typisch Bernisse in de zomermaandan zoals ik reeds eerder 

meldde. De feeder bleek uiteindelijk het meest geschikte wapen om wat brasem te vangen. De vis 

bleek helaas op delen parcours geheel niet aanwezig. Berichten over lijnzwemmers hebben velen van 

ons niet beleefd en heeft uw correspondent ook alleen maar van horen zeggen. Lijners  en doordoor 

missers …. blijft natuurlijk een luxeprobleem ….. 😊 

In vak A was er op de kop (hoe loot hij dat toch weer) winst voor Rens van Bijsterveld die een fraaie 

17 kilo plus aan kon bieden. Mooie overwinning en ik denk dat ik weet aan wie hij deze heeft 

opgedragen!  Een 2 was er voor zijn buurman Jaap Boer die net geen 8 kilo op de schaal bracht.  

In het B-vak pakte op de kop tegen de bomen (waar anders in dit vak?) Piet Barendregt de winst met 

net geen 10 kilo. Een 2 was er voor Ed Verbaas die middenin het vak met iets meer dan 5 kilo de rest 

ruim voor bleef.  

Kortom de kopnummers deden het vandaag. 


