
 

 

 

3e wedstrijd Open Stek Competitie 2017. 

29 juli 2017 

Op zaterdag 29 juli is de derde open stek wedstrijd gevist in het Eemskanaal bij Amsweer.  Vooraf 

hadden zich 37 man opgegeven. Dat was dus bijna volle bak. Om half zeven was het al gezellig druk in 

de kantine van vlomarkt  Winneweer. Iedereen had er zin in en de sfeer was super! 

Ik zelf had er ook echt zin. De laatste wedstrijd die ik had gevist was ik bijna in het water gespoeld 

door een “speed-vrachtboot” met alle bijkomende schade. Afgelopen maandag heb ik nog getraind 

op Amsweer en heb daar het zesde deel van mijn hengel vernield……………….. 

Ik was er dus op gebrand om weer eens schade vrij te vissen. Gelukkig heeft Otto Ketelaar van 

Hengelsport Sappemeer mijn zesde deel  perfect en supersnel gerepareerd zodat ik toch nog met de 

vaste stok kon vissen. 

De loting verliep soepel en een aantal vissers ( A2 t/m A8 ) mochten eerder naar de waterkant 

vertrekken omdat op die plekken nog riet geknipt moest worden. Ik had dit iedereen vooraf willen 

aangeven maar tot mijn spijt heb ik verzuimd dit aan Jan Bart te vertellen. Hij had dus wat minder 

voorbereidingstijd. Ondanks dat heeft hij toch een puike wedstrijd gevist. 

In een lange optocht reden we naar het water waar 

iedereen zijn stek opzocht. Bij mijn stek 

aangekomen bleek dat ik zelf ook nog wat riet 

moest knippen. Dat kon de pret wat mij betreft niet 

drukken. Het lukt me vandaag niet om hele dikke vis 

aan de haak te slaan. Een net vol kleine vis was dus 

het resultaat. En ……… Alles was heel gebleven!  

Na vijf uur vissen met een straffe wind die van zuid 

naar west was gedraaid ging het eindsignaal en kon 

er gewogen worden. Al gauw bleek dat er over het 

gehele traject behoorlijk goed was gevangen. 

Alles bij elkaar is er meer dan 200 Kg vis gevangen. Tijdens het wegen ben ik de steknummers van 

vak B gaan verzamelen. Aangekomen bij het weegteam met alle belangstellenden, realiseerde ik mij 

dat ik door de opperste concentratie en motivatie helemaal was vergeten wat foto’s te nemen. Op 

dat moment was het leefnet van de dag winnaar S. Schirring al weer geleegd en is er dus geen foto 

van hem en zijn vangst gemaakt. Met meer dan 23 kilogram vis was hij ons allemaal de baas. De heer 

Schirring had echter alle vissen in één leefnet bewaard en er is 20 kilogram gehonoreerd. Wellicht 

ten overvloede te vermelden dat er niet meer dan 20 Kg in één leefnet mag worden bewaard. 

In de kantine was het weer een gezellige drukte vol met verhalen die lijken op hele sterke, maar 

allemaal stuk voor stuk echt zijn gebeurd. 

Wat hebben we toch een mooie vereniging! 

Gefeliciteerd S. Schirring met de dagwinst! 

René Huisman 


