
Eurowedstrijd. 

De Boorn te Oldeboorn. 

3 juni 2013. 
 

De loting zou om 17.30 uur beginnen maar de eerste vissers waren er al net na 17.00 uur. 

Als organisatie waren we zeer tevreden want 28 vissers zouden bij deze wedstrijd komen. 

Iedereen was ook aanwezig en om 18.30 uur gingen we van start. 

 

Het weer was goed. Een lekker temperatuurtje en het bleef droog. De wind was in het begin 

wel aanwezig maar zakte later op de avond weg. Een perfecte avond om te vissen. 

 

Al gauw bleek dat aan het eind van het parcours de vis afwezig was. In het begin, van het 

parcours, had iedereen praktisch vis maar aan het eind waren de meeste nullen. De vis was 

niet massaal aanwezig maar er werd toch regelmatig wat gevangen. 

Er waren voldoende prijzen aanwezig. De helft van de vissers gingen met een prijs naar huis. 

Een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar. 

 

Om 21.30 uur eindigde de wedstrijd en de prijzen werden als volgt verdeeld : 

 

NR. NAAM PLAATS GEWICHT 

01 Piet Alberts 24 6.890 gram 

02 Gooitzen Hager 03 2.820 gram 

03 Tjeerd Blauw 21 2.410 gram 

04 Willem Schokker 17 2.170 gram 

05 Henk de Haan 05 2.080 gram 

06 Klaas Kooistra 02 1.930 gram 

07 Jan Jonker 13 1.910 gram 

08 Koert Schokker 01 1.580 gram 

09 Roelof Krompkamp 08 1.380 gram 

10 Durk Seinstra 15 1.150 gram 

11 Sake van der Meer 16 1.030 gram 

12 Grietus de Vries 11 0.640 gram 

13 Johannes Staal 09 0.620 gram 

14 Willem Leuningen 06 0.260 gram 

 

Valt nog te melden dat er nog een mooie Zeelt gevangen is van bijna 2 kilo en een 

Kroeskarper. 

 

 

Heeft u vragen en / of suggesties neem dan gerust contact op met de secretaris. 

 

 

René Seefat, secr. 

h.s.v. “It Stikelbearske” Wijnjewoude e.o. 

Tel. : 0516 – 481271 

Mail : secretaris@itstikelbearske.nl 

 


