
 

 

 

Nachtwedstrijd hc. Gauw Tevreden 

8/9 juli 2017 

 

Afgelopen weekend werd de nachtwedstrijd gevist van onze club. Met elf koppels waren we weer een 

mooie groep bij elkaar. 

De loting werd verricht in de kantine van de vlomarkt in Winneweer. Vaak is het zaak om met deze 

wedstrijden wat aan de buitenkant van een vak te loten. Sommige gezichten stonden somber terwijl 

anderen ogenschijnlijk blij waren met hun getrokken nummer. Om vijf uur vertrokken we naar de 

waterkant waar we ongeveer twee uurtjes hadden om de spullen in gereedheid te brengen. 

Begin van de wedstrijd 

Stipt om zeven uur werd op de toeter geblazen en werd er door veel koppels stevig gevoerd terwijl 

een paar toch behoudend hun voer brachten….. we zouden zien wat het beste werkte. Deze 

wedstrijden staan vaak bol van de gezelligheid. Er was dan ook deze avond veel belangstelling van 

mensen die even langs kwamen om de sfeer te proeven. Hierbij vloeide zelf de nodige drank in de 

vorm van een soort “Olie” ook wel Nozemolie genoemd. De gezelligheid zat er al goed in. 

In het A- vak werden de eerste vissen al vrij snel gevangen terwijl dat in het B-vak toch iets langer 

duurde. Een uitzondering was het koppel Sikkens/ Drenth , waar Erwin met de vaste stok de beet er 

behoorlijk in had en toch mooie vissen ving. 

Maar het merendeel van het deelnemersveld had het moeilijk om het vis aan het azen te krijgen dus 

werd er door velen aan de innerlijke mens gedacht in de vorm van shoarma, soep of andere 

lekkernijen…….je moet toch wat. Eén koppel had zelfs een complete tuinkeuken mee…….het moet niet 

gekker worden. 

De nacht 

De nacht deed zijn intrede maar vooraf werden we nog even vakkundig op de foto gezet door een 

paparazzi fotograaf die vanaf de overkant ons allen even kiekte ………. 

De lampen konden aan want anders kon je natuurlijk je top niet zien , we hebben deze nacht weer vele 

creaties gezien van ingenieuze systemen om je hengel te verlichten.  

In de nacht werd er hier en daar de benodigde vissen gevangen en konden er toch nog een paar netten 

gevuld worden. Toch hadden verschillende koppels ook last van de aanwezige palingen en zelfs nog 

een paar wolhandkrabben en dan is het vaak moeilijk om het gewone vis te vangen. 

Midden in de nacht hoorden we veel behoorlijk rare geluiden die veelal door de deelnemers werden 

geproduceerd in de vorm van zeer luide gasontsnappingen………we zullen geen namen noemen. 

De nacht vorderde en het weerbeeld veranderde in de vorm van mist die behoorlijk dicht was op 

sommige plekken . 



 

 

 

 

 

Eindsprint? 

In de morgen, toen het alweer wat licht werd, konden veel koppels toch nog even wat vis vangen en 

konden we ons opmaken voor een eindsprint en zouden we  zien wat er was gevangen. Om zeven uur 

in de ochtend werd de wedstrijd afgeblazen en kon het wegen beginnen. 

In het A-vak was het vis toch wat groter van formaat dan in het B- vak. 

Met een goede 40 kilo 

wonnen de heren Uuldersma 

en Uuldersma hun vak en de 

wedstrijd, terwijl in het B-vak 

de heren Tammenga en 

Kuiper er met de vakwinst 

vandoor gingen. Terug 

kijkend was het veel brengen 

van voer en aas toch de 

beste methode voor deze 

nacht. 

Als we kijken naar de 

afgelopen jaren is er toch 

minder gevangen dit jaar. 

Maar denk dat de meeste mensen toch een gezellige nacht hebben beleefd. Volgend jaar hopen we 

weer een nachtwedstrijd te organiseren, dus houd de site goed in de gaten voor de datums. 

Heren, bedankt voor de gezelligheid!  
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