
 

 

6e wedstrijd Open Stek Competitie 2017 

25 november 2017 

Op zaterdag 25 november is de zesde open stek wedstrijd gevist in het Zuidlaardervaartje in Zuidlaren. 

Dit keer werd er geloot aan het water. Iedereen verzamelde zich dus al vroeg aan het water in 

Zuidlaren. Ondanks dat ik zelf niet kon deelnemen was de spanning voelbaar in de lucht. Naast de 

mooie wedstrijd die iedereen te wachten stond was de stand in de competitie ook alles behalve beslist. 

Het beloofde een sidderende ontknoping te worden, waarbij de loting bepaald niet onbelangrijk was. 

De vangsten varieerden behoorlijk vanaf het begin en Martin Ferguson wist zelfs een snoek te vangen. 

Tegen het einde van de wedstrijd ben ik ook naar Zuidlaren gereden 

en heb samen met mijn dochtertje foto’s van iedereen gemaakt. 

Toen ik mijn derde foto schoot kreeg Martin Raveling een 

behoorlijke aanbeet en begon een dril die uiteindelijk 35 minuten 

zou duren. Ik vervolgde de fotoshoot  en kon nog net  voor het einde 

van de wedstrijd een actiefoto maken van alle deelnemers. Na het 

signaal was de spanning voelbaar………….. Iedereen had vis gevangen 

en hoe was het in het andere vak gegaan??  

Ik liep door naar het einde van vak B waar Martin Raveling nog steeds dezelfde vis aan het drillen was. 

Het bleek een behoorlijke snoek te zijn die van geen ophouden wist. Henk Moesker en Hans Kooi 

wisten de snoek in twee schepnetten op de wal te halen. Op dat moment schoot het tuigje los en 

belande in de overhangende boom. Een joekel van een snoek was het resultaat. Knap gedaan Martin 

Raveling aan een hoofdlijn van 0,14 en een onderlijn van 0,12!! 

Na het snoekevenement werden de wegers tevoorschijn gehaald en 

was het moment van de waarheid daar. Jan-Bart in vak A had de 

meeste dikkere vissen geland en wist de wedstrijd te winnen met een 

gewicht van 17.760 gram.  Henk Moesker deed ook goede zaken en 

won vak B met 12.200 gram. Allebei een zeer goede prestatie! 

 

In de kantine van Vlomarkt Winneweer zijn aansluitend de 

prijzen uitgereikt. Eerst de prijzen van de wedstrijd en 

daarna de eindprijzen van de openstek competitie van 

2017. 

Met de vakwinst in Vak B wist Henk ook zijn competitie voor 

te blijven en wist ons allemaal voor te blijven! Henk 

gefeliciteerd met deze topprestatie!! Op de hielen werd hij 

gevolgd de nummer twee Wim Uuldersma en op drie Bobby 

Grijpstra.  

De sfeer was weer top en ik heb nu al weer zin in de competitie van volgend jaar! 

René Huisman 

 


