
Vakantieganger wint Eurowedstrijd. 
 

Eric Hermanns uit Zuidholland was met twee vrienden op vakantie in Friesland en wilden graag een wedstrijd 

meedoen. Hij trok de eindstek en wist ook wat hij ermee moest doen. Hij werd vak- en overall winnaar van de 

wedstrijd en een vismaat uit vak A werd 5
e
 in zijn vak. Een leuke vakantie zo. 

 

De vangsten in vak A bleven nogal achter bij vak B. Een brasem moest er voor zorgen dat je in de prijzen viel. 

Diverse deelnemers gingen voortijdig naar huis omdat ze zelfs geen beet hadden gehad. 

 

Aan het weer heeft het niet gelegen want het was windstil en aangenaam om aan de waterkant te zitten. Helaas waren 

er twee deelnemers die zonder af te melden weg bleven. Dit brengt onnodige kosten voor de organisatie. 

 

Een half uur na de wedstrijd was de uitslag bekend en kon, aan de waterkant, er begonnen worden met het uitreiken 

van de prijzen. Per vak waren er 18 deelnemers en er waren 9 prijzen per vak. 

 

 

 VAK  A VAK  B 

NR. NAAM PLEK GEW. NAAM PLEK GEW. 

1 Harm Broeksema 02 2.840 gr. Eric Hermans 19 8.000 gr. 

2 Willem Schokker 10 2.500 gr. Grietus de Vries 03 6.300 gr. 

3 Henk Postema 01 1.840 gr. Henk de Jong 04 4.540 gr. 

4 Dirk Visser 06 1.740 gr. Johannes Koning 11 2.360 gr. 

5 Michael Flipse 14 1.520 gr. Tonny de Jong 17 2.080 gr. 

6 Hans Drost 18 1.440 gr. Durk Seinstra 06 1.660 gr. 

7 Arjen Antonisse 08 1.160 gr. Lieuwe Pander 13 0.840 gr. 

8 Klaas Kooistra 03 1.100 gr. Rein Pal 07 0.820 gr. 

9 Egbert van der Kamp 13 1.000 gr. Klaas de Vries 12 0.440 gr. 
 

Enkele foto’s zijn te vinden op de website www.itstikelbearske.nl onder fotoboek. 

 

 

H.S.V. It Stikelbearske” Wijnjewoude e.o. 
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