4e Wedstrijd om de Henny Holt Wisselbokaal
Zaterdag 19 mei 2012, de start van het seizoen 2012 met de wedstrijd om de Henny Holt Wisselbokaal.
Om zes uur in de ochtend waren er 11 vissers die onderling gingen uitmaken wie zich dit jaar kampioen van de
Henny Holt Wisselbokaal mocht gaan noemen. Nadat Sjoerd de Jong de drie voorgaande edities had gewonnen
werd het eens tijd dat een andere deelnemer zich kampioen mocht noemen.
Als water was gekozen voor het Damsterdiep en wel het deel van de grens van het dorp t/m de “Banjer”.
Was het weer de periode voor de wedstrijd verre om van naar huis te schrijven, de vrijdag voorafgaande aan de
wedstrijd zette zich een verbetering in die in ieder geval ook voor de zaterdag zou gelden. Afgezien van 12 en
een halve regendrup bleef het in ieder geval droog, was de temperatuur redelijk en viel het met de wind ook nog
wel mee, met andere woorden prima visweer.
Prima visweer voor ons maar zou de vis er ook zo over denken? De vis bleek in de loop van de ochtend het mooie
weer ook te genieten en de aanbeten bleven dan ook uit, zo nu en dan werd er nog een visje gevangen al dan
niet volgens de beproefde methodes. Sytze wist een mooie zeelt te vangen, een vis die zich vaker laat vangen in
het mooie Damsterdiep.
Dat je vis ook op een andere wijze kunt haken liet Willem Pieter zien, samen met maat Sytze zaten ze weer
lekker dicht bij elkaar aan de waterkant, enige conversatie is bij hen zeker noodzakelijk om de wedstrijden door
te komen. Willem Pieter krijgt op een zeker moment een leuke aanbeet en slaat aan, ja er zit een vis aan, of toch
niet? Op een gegeven moment word de weerstand groter en blijkt er welheus een vis aan de haak te zitten,
alleen niet aan de haak van de hengel van Willem Pieter, daar hing het korfje van de hengel van Sytze aan, maar
aan de haak van de hengel van Sytze. ook een manier om vis in het net te krijgen maar niet de meest gangbare.
Zoals gezegd de laatste uren werden de vangsten minder en om half één was het einde wedstrijd en konden de
vangsten worden gewogen, de volledige uitslag staat hieronder.
Sytze bleek met 5.890 gram vis dit jaar de winnaar waarbij een stukje van de beker toch aan Willem Pieter
toekomt, Sytze van harte met deze overwinning.
Het wegen bracht de volgende eindstand op papier:
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Naam
Sytze de Jong
Henk Lubbers
Henny Holt
Sjoerd de Jong
Harm Prins
Hans Koster
Evert Wiersema
Klaas Joldersma
Jan Koster
Jan Prins
Willem Pieter Joldersma

Vangst in grammen
5.890
3.347
3.204
2.701
2.654
2.635
2.523
1.586
1.083
743
540

