
Familiedag 

Opsterlandse Compagnonsfeart, zandpad te Hemrik. 

1 juli 2017. 
 

Onder prachtige omstandigheden hebben we ’s middags heerlijk gevist. 

Het was de hele week veel regen en harde wind. Er werd al nagedacht over een plan B. Maar dit bleek 

niet nodig te wezen. ’s Morgens regende het nog maar zoals voorspelt werd het aan het begin van de 

middag droog. Later kwam het zonnetje er bij en toen werd het zelfs warm. Van de wind hadden we 

geen last want die bleef achter de bomen. We konden vissen onder perfecte omstandigheden. 

 

De vis liet zich ook van de beste kant zien. De eerste vis werd al vrij vlot gevangen en aan het eind 

bleek iedereen vis te hebben. Er waren zelfs enkele mooie brasems gevangen. En voor het eerst in de 

geschiedenis heeft een jeugdlid gewonnen. Jelte Zandstra liet alle volwassenen achter zich en werd 

winnaar van deze dag. 

 

Het bestuur had besloten dat de Hendrik Postma Bokaal dit jaar uitgereikt zou worden aan diegene die 

de grootste baars ving. Dit werd Grietje van Vondel met een baars van 17 cm. Zij mag de beker een 

jaar in haar bezit hebben. 

 

NR. NAAM STEK 

NR. 

AANT. 

VISSEN 

GEWICHT PUNTEN 

01 Jelte Zandstra 15 26 1.880 gram 44,8 

02 René Seefat 11 32 1.200 gram 44,0 

03 Johannes Staal 07 33 0.760 gram 40,6 

04 Rudi Knol 08 33 0.660 gram 39,6 

05 Grietus de Vries 10 31 0.840 gram 39,4 

06 Klaas de Vries 04 14 2.000 gram 34,0 

07 Durk Wagenaar 06 24 0.580 gram 29,8 

08 Grietje van Vondel 02 16 0.680 gram 22,8 

09 Allard Zandstra 14 15 0.320 gram 18,2 

10 Loltje Postma 12 14 0.380 gram 17,8 

11 Tjitze van Vondel 01 11 0.220 gram 13,2 

12 Janke Wagenaar 05 09 0.320 gram 12,2 

13 Janneke de Vries 03 07 0.480 gram 11,8 

14 Jeep Zandstra 13 04 0.160 gram 05,6 

15 Gerard van 

Beukering 

09 04 0.140 gram 05,4 

 

’s avond vond de barbecue op de vertrouwde plek plaats bij de fam. De Vries te Hemrik. Iedereen was 

aanwezig en aangevuld met enkele mensen die niet mee konden vissen. Voorzitter Klaas de Vries 

reikte de prijzen uit en iedereen ging met een tevreden gevoel naar huis. 

 

We hopen dat iedereen volgend jaar komt op deze geweldige dag . 

 

 

 

Het bestuur 


