
Nachtvissen. 

Prinses Margrietkanaal te Spannenburg. 

30 juni 2018 / 1 juli 2018. 
 

Het was een prachtige nacht om te vissen. We zaten niet aan de kant waar de toren staat maar aan de 

overkant. Dit kwam omdat de wind deels uit het oosten kwam. Later bleek dat de keuze goed was. Het 

was warm weer overdag en door de wind bleef het aangenaam. Toen de zon weg was werd het wat 

koeler. We hadden weinig last van de insecten omdat het bleef waaien. Je moest je er wel wat op 

kleden maar het was de hele nacht aangenaam om te vissen. 

 

De vissen lieten zich ook van hun goede kant zien en voor de meeste was de vangst goed. Direct vanaf 

het begin werd er, vooral kleine, vis gevangen. Zodra de zon onder ging kwam er brasem op de plek in 

ruime aantallen en kon het feest beginnen. Toen de zon weer opkwam was de kleine vis er ook weer 

en werd het vissen op gewicht wat moeilijker. 

De nodige palingen zijn er gevangen en een enkele snoekbaars. Verder waren de vissoorten niet 

bijzonder. 

 

Dit jaar deden we het in samenwerking met “De Roodvin” te Jubbega. 

Diverse deelnemers hadden nog nooit een nacht gevist en deze konden geen betere visserij treffen. 

 

 

 

Al met al een prachtige visnacht om niet te vergeten. 

 

 

De vangst was als volgt : 

 

 

NR. NAAM PLEKNR. GEWICHT 

01 René Seefat 10 48.380 gram 

02 Hendrie de Jong 11 42.280 gram 

03 Retze Achtien 06 42.120 gram 

04 Grietus de Vries 07 32.000 gram 

05 Rudi Knol 04 24.560 gram 

06 Henk Nijder 03 23.120 gram 

07 Klaas de Vries 08 17.620 gram 

08 Anne Achtien 05 16.000 gram 

09 Jan Jonker 11 15.840 gram 

10 Johannes Staal 10 09.640 gram 

11 Durk Wagenaar 09 06.580 gram 
 

In totaal is er door de 11 deelnemers 278.140 gram vis bij elkaar gevist. 

 

Wilt u ook een keer meedoen dan moet u, helaas, wachten tot volgend jaar. Hou de website in de 

gaten. 

 

 

Bestuur 

h.s.v. “It Stikelbearske. 


