
65 jaar bestaan. 

Familiedag. 

Opsterlandse Compagnonsfeart, zandpad te Hemrik. 

2 juli 2014. 
 

Net als bij de jeugd moest ook vandaag het parcours verzet worden naar het zandpad. 

Iedereen was op tijd aanwezig en om 10.00 uur begin de eerste periode van vissen. We werden regelmatig voorzien 

van een regenbui. Gelukkig had iedereen een paraplu bij zich. Het vangen van de vis begon gelijk vanaf het begin. Er 

is veel gevangen. 

 

Om 12.00 uur was er een pauze. Iedereen kon een broodje eten en het nodige drinken. De eerste verhalen over gemiste 

vangsten kwamen tevoorschijn. Het zonnetje scheen lekker. Geen druppel regen gehad tijdens het eten. 

 

Om 13.00 uur begon het tweede gedeelte van de visdag. De eerste vis liet nog even wachten maar ze kwamen vanzelf. 

Iedereen ging weer rustig verder met het vangen. De regen kwam af en toe nog langs. Bijna aan het einde kwam nog 

een behoorlijke bui met veel wind. Er ging nog een paraplu te water maar een aanwezige toeschouwster ging deze 

ophalen. Wat een water. Om 16.30 uur was de wedstrijd afgelopen en kon het meten, wegen en tellen beginnen. Dat 

was een hele klus. Gelukkig bleef het droog tijdens dit alles. 

 

Hier zijn de statistieken : 

 

Aantal gevangen vissen  : 358 stuks Gemiddeld per visser : 25,6 stuks. 

Gewicht totaal   : 10, 92 kg Gemiddeld per visser : 780 gram. 

 

De vangsten waren zo verdeeld : 

 

NR. NAAM STEK 

NR. 

GR. VIS AANT. 

VISSEN 

GEWICHT PUNTEN 

01 Rudi Knol 05 20 cm 76 1.500 gram 106,0 

02 Grietus de Vries 08 22 cm 56 1.360 gram 083,2 

03 René Seefat 06 17 cm 55 1.080 gram 076,6 

04 Klaas de Vries 11 42 cm 35 2.040 gram 075,8  

05 Loltje Postma 01 27 cm 30 1.340 gram 056,8 

06 Grietje van Vondel 13 33 cm 20 1.160 gram 043,2 

07 Jelte Zandstra 02 14 cm 20 0.340 gram 026,8 

08 Janke Wagenaar 10 22 cm 14 0.580 gram 025,6 

09 Allard Zandstra 03 29 cm 15 0.500 gram 025,0 

10 Janneke de Vries 12 19 cm 14 0.420 gram 022,4 

11 Durk Wagenaar 09 19 cm 14 0.360 gram 021,2 

12 Martijn Akker 04 17 cm 04 0.120 gram 006,4 

13 Johannes Staal 07 15 cm 03 0.080 gram 004,6 

14 Steven Akker 04A 14 cm 02 0.040 gram 002,8 
 

Bij voorzitter Klaas de Vries in de tuin werd ’s avonds nog een barbecue gehouden met prijsuitreiking. Er waren hier 

nog wat extra gasten bij die ’s middag niet wilden of konden meedoen. 

 

Klaas de Vries won de Hendrik Postma Bokaal omdat hij de grootste vis van de dag had gevangen. 

Om 21.30 uur ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis toe. Volgend jaar weer een gewone Familiedag. 

 

 

 

Het bestuur. 

h.s.v. “It Stikelbearske” 


