
26 juli 2014 – 9e wedstrijd, Spui 

 

Spui, Zuidland en dan ……  

 
Opnieuw naar het Spui voor weer een geweldige ochtend. Prima omstandigheden en nog steeds 

geen last van de uitgevoerde steenstort, we houden daar maar over op! De wedstrijdcommissie had 

weer wat extra tijd en had reeds op vrijdagavond uitgezet dus was het inschrijven en loten een 

makkie. In het B vak opnieuw lekker met de auto het materiaal wegbrengen en ophalen waarbij we 

extra voorzichtig waren met de nu wel aanwezige schapen natuurlijk. Een bescheiden club ook dit 

keer, door wat vakanties en afzeggingen was het vandaag met 14 man duidelijk geen volle bak. 

In vak A was er vakwinst voor Adriaan Zevenbergen die neef Edwin tot gek worden toe lastig viel met 

verre worpen (tot 50 meter!!) en het vangen van veel vis. Adriaan heeft inmiddels wel aangetoond 

dat het ver vissen ook op het Spui zeer lonend is want weer je vak winnen met zo veel verschil is 

geen toeval meer. Ruim 20 kilo kunnen we weer bijtellen! Wie gaat zijn voorbeeld volgen? Een 2 was 

er voor good old Adrie Groenenboom die op kopnummer 1 met net iets meer dan 4 kilo zijn 5 uur 

vissen afsloot. Het is wel eens beter geweest in dit vak want de rest moest het doen met een enkele 

vis of wat grondels.  

Het B vak was, met een wel zeer ruime voorsprong, een prooi voor onze Duitse visvriend Frank 

Pfennigs. Op de staart kon Frank na een twijfelende start na afloop toch ruim 33 kilo vis aanbieden 

aan de weegdienst die in het vervolg een kraan overweegt. Frank maakte zich na afloop nog wel wat 

zorgen of er voldoende ruimte was in de auto, Petra was even naar de Plantenhal en had zeer ruim 

ingekocht. 2 punten waren er voor “El Torro”. Hans wist op ruime afstand (tot 40 meter) en na een 

flitsende start ruim 11 kilo vis aan te bieden en kon niet anders dan tevreden terug kijken. 


