
Nachtviswedstrijd. 

De Workummertrekvaart te Parrega. 

24 / 25 juni 2016. 
 

Wat een prachtige nacht hebben we gehad. Het is alweer jaren geleden dat het droog en helder bleef. 

We konden nu goed zien dat het niet echt donker werd. Het bleef de hele nacht windstil en de muggen 

er praktisch ook niet. Later kwam het maantje er nog bij en toen was het compleet.  

 

In dit viswater kon er met alle visstijlen gevist worden. De meeste kozen toch voor de Feeder. Een 

enkeling viste met de vaste stok. De vangsten waren niet bijzonder maar iedereen had vis. Er is wel 

veel vis gevangen maar deze waren niet groot dus niet veel gewicht. Wat wel opviel was dat toen het 

nog licht was er alleen klein vis gevangen werd. Toen werd het donker en was de vangst van kleine vis 

opeens afgelopen. De hele nacht zijn ze niet meer gevangen. Toen werd het licht en begonnen ze weer 

te bijten. 

 

Grietus de Vries was de dinsdag ervoor Fries Kampioen bij de 55+ geworden. Hij zette dit door en 

werd ruim winnaar bij het nachtvissen. Wat een week. 

Om 00.30 uur kwamen we nog even bij elkaar omdat Klaas voor een BBQ had gezorgd. Een worstje 

of een hamburger kon op een broodje met wat saus en zodoende konden we met een volle maag de 

tweede helft van de nacht door. 

 

De stand van deze nacht was als volgt : 

 

NR. NAAM PLEKNR. GEWICHT 

01 Grietus de Vries 2 20.160 gram 

02 Jan Jonker 8 07.940 gram 

03 René Seefat 3 07.780 gram 

04 Rudi Knol 5 06.320 gram 

05 Durk Wagenaar 6 04.500 gram 

06 Johannes Staal 4 03.720 gram 

07 Klaas de Vries 7 02.400 gram 
 

De volgende nachtwedstrijd is volgend jaar. Houdt het programma in de gaten. 

 

 

 

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 
 


