
Nachtwedstrijd. 

Prinses Margrietkanaal te Spannenburg. 

Vrijdagavond 20 juni / zaterdagochtend 21 juni 2014. 
 

Vrijdagavond om 19.30 uur waren de vissers aanwezig om te loten. 

Er moest aardig wat klaargemaakt omdat er de hele nacht door gevist ging worden. 

Om 20.00 uur kon er begonnen worden maar menigeen was nog niet klaar. 

Dit was niet erg omdat er 12 uur lang gevist ging worden. 

 

Het was prachtig weer. Sommige hadden alleen de paraplu neergezet om uit de wind te zitten. 

De vangst begon goed, iedereen had gelijk beet. Menig vis werd al gevangen. Hoofdzakelijk 

klein spul. Langzamerhand begon de brasem te komen en was iedereen tevreden. Sommigen 

vingen ook nog een winde. Goed begin van de nacht. 

 

Om 01.00 uur was de eerste weging en was de stand als volgt : 

 

NR. NAAM PLEKNR. GEWICHT 

01 René Seefat 04 16.100 gram 

02 Jan Jonker 02 15.400 gram 

03 Grietus de Vries 10 14.490 gram 

04 Rudi Knol 06 10.700 gram 

05 Johannes Staal 09 09.500 gram 

06 Durk Wagenaar 03 07.500 gram 

07 Wiebe Bruinsma 07 04.500 gram 

08 Klaas de Vries 08 03.700 gram 

 

Hierna werden de vangsten anders. Er moest het een en ander aangepast worden en dat deed 

ieder op zijn eigen wijzen. Niet iedereen kon hier goed genoeg mee omgaan. 

Plotseling hoorden we achter ons een klap en 10 minuten later kwam met een hoop herrie 

politie en brandweer ons voorbij over de brug. Een tijdje later kwam ook nog de Trauma 

helikopter boven ons vliegen. We hebben een paar uur lang blauwe en oranje zwaailichten 

achter ons gezien. 

 

Ook het weer werd wat anders. Diverse kleine buitjes trokken ons voorbij zodat nu iedereen 

achter de paraplu zat. Maar voor de rest waren de omstandigheden goed. Iedereen kon vissen 

zoals hij dat wilde. 

 

Helaas moest Grietus na de eerste weging naar huis. 

Om 08.00 werd er voor de tweede keer gewogen en was er als volgt gevangen : 

 

NR. NAAM PLEKNR. GEWICHT 

01 Jan Jonker 02 22.290 gram 

02 Johannes Staal 09 09.360 gram 

03 Klaas de Vries 08 07.550 gram 

04 Durk Wagenaar 03 04.430 gram 

05 René Seefat 04 04.130 gram 

06 Rudi Knol 06 02.200 gram 

07 Wiebe Bruinsma 07 00.910 gram 



Door de twee wegingen bij elkaar op te tellen kwam de volgende eindstand op papier : 

 

NR. NAAM PLEKNR. GEWICHT 

01 Jan Jonker 02 37.690 gram 

02 René Seefat 04 20.230 gram 

03 Johannes Staal 09 18.860 gram 

04 Grietus de Vries 10 14.490 gram 

05 Rudie Knol 06 12.140 gram 

06 Durk Wagenaar 03 11.930 gram 

07 Klaas de Vries 08 11.250 gram 

08 Wiebe Bruinsma 07 05.410 gram 

 

 

Ieder heeft een prachtige nacht achter de rug en ging met een tevreden gevoel naar huis. 

Zaterdag en zondag even bijkomen en dan komt woensdag de tweede 55+ wedstrijd. 

 

We hopen dat volgend jaar iedereen komt. 


