2e Henny Holt Wisselbokaal
Zaterdag 15 mei 2010 was de start van het seizoen 2010. Deze zaterdag werd er voor de tweede keer gevist om
de Henny Holt Wisselbokaal. Om vijf uur in de ochtend waren er 11 vissers die de welhaast winterse
temperaturen gingen doorstaan aan het Zijlriet in Noorpolderzijl. Dat het koud was deze ochtend is zeker, maar
of dit de vangsten zou beïnvloeden?
Na een dik uur vissen zag ik de eerste bewegingen al aan de waterkant, onderling werd er maar eens
geïnformeerd naar de vangsten, deze bleken over het algemeen tegen te vallen, de meeste deelnemers hadden
op dat moment één of twee veelal kleine visjes in het net. En koud, ja dat was het! Afgesproken was tot elf uur
te vissen en dan de balans op te maken. Zonder een signaal te geven begon iedereen tegen elven zijn spullen in
te pakken en kon het wegen beginnen. Hulp bij het verwijderen van de netten uit het water was er niet nodig,
veelal woog het net meer dan de inhoud.
Het wegen bracht de volgende eindstand op papier:

Uitslag 2e Henny Holt Wissel bokaal
Naam
1 S.H. de Jong

Gewicht
3570

2 H. Holt

2630

3 K. Joldersma

1520

4 P.J. Mulder

450

5 H. Koster

380

6 H. Lubbers

270

7 E. Wiersema

160

8 K.J. Kort

140

9 H. Prins

90

10 J. Koster

70

11 E. Bezema

0

Voor de tweede keer in successie wist Sjoerd de Jong de winnaar te worden van de bokaal. De beker voor de
zwaarste voorn ging naar Henny Holt met een voorn van 130 gram.
Zoals de uitslag laat zien is het nog steeds moeilijk een water te vinden waar we allemaal een mooie portie vis
kunnen vangen tijden een stekwedstrijd. Maar we houden de moed er in. Dank aan de leden die meedenken om
een dergelijk water te vinden, wellicht is het de eerst volgende keer al raak.

