3e Wedstrijd om de Henny Holt Wisselbokaal
Zaterdag 28 mei 2011, de nationale hengelsportdag, was de start van het seizoen 2011 met de wedstrijd om de
Henny Holt Wisselbokaal.
Om zes uur in de ochtend waren er 8 vissers die zich onderling gingen meten wie in 2011 deze wedstrijd zou
gaan winnen. Het parcours was van te voren niet helemaal aangegeven, het enige wat de deelnemers wisten was
dat er zou gevist worden in het Damsterdiep, ons “Daip”.
De weersvoorspellingen waren voor deze ochtend dat met name de wind flink zou gaan waaien uit het
zuidwesten waardoor ´s ochtends pas werd besloten het parcours richting Winneweer uit te zetten, hierdoor
zouden we minder last hebben van deze wind.
Anders dan de voorgaande wedstrijd toen we hadden gekozen voor het Zijlriet richting Noorpolderzijl konden de
deelnemers elkaar niet allemaal in het oog houden en waren de vangsten tot het laatst toe geheim.
Dat er deze stekwedstrijd eindelijk eens redelijk gevangen zou gaan worden bleek toen om kwart over twaalf de
netten uit het water werden gehaald en de weging kon beginnen, iedereen had vis en de meesten hadden ook
nog één of meer bonus vissen, nee geen vissen van de bonuskaart van AH maar prachtige donkerbruine platten.
Het wegen bracht de volgende eindstand op papier:
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Naam
S.H. de Jong
H. Lubbers
K. Joldersma
H. Koster
H. Holt
E. Bezema
H. Prins
E. Wiersema

Vangst in grammen
5746
5009
4354
3283
2565
2349
2037
1439

Voor de derde keer in successie wist Sjoerd de Jong deze wedstrijd op zijn naam te zetten.
Het mooie aan de wedstrijd was wel dat we allemaal vis hebben gevangen en dat zo lekker dicht bij huis,
misschien moeten we wel vaker een wedstrijd houden in dit tocht schitterende kanaaltje door het Groninger land.

