
 

 

 

3e wedstrijd Open Stek Competitie 2018. 

28 juli 2018 

Op 28 juli is de derde Open stekcompetitie gevist aan het Eemskanaal bij Amsweer. Op de vrijdag 

ervoor was het nog 36 graden, maar wonder boven wonder begon de zaterdag met een zeer 

acceptabele “koele” temperatuur. Om nou toch eens als eerst aan te komen was ik al om 6:15 in de 

kantine van Vlomarkt Winneweer. Maar ook nu was het al weer een geroezemoes van jewelste. 

Coen en ik begonnen snel met de loting want ondanks veel afzeggingen was de wedstrijd op 3 man na 

volgeboekt. Iedereen die in vak A zat mocht gelijk weg omdat hier nog geknipt moest worden. Helaas 

is onze bosmaaier gesneuveld bij het knippen van de stekken voor de nachtwedstrijd en nog niet terug 

van de reparateur. 

 Om 6:50 uur vroeg ik Jan Bart of hij voor mij een steknummer wilde trekken en ja hoor A1 kwam uit 

het potje! Een prachtplek, maar dat betekende wel dat ik moest knippen. Ik ben dus gelijk naar mijn 

auto gerend en naar Amsweer gesjeesd. Het knippen viel gelukkig mee. Een kleine tien minuten 

resulteerde in een riante plek om alle gekkigheid uit te stallen.  

Naast mij begon Eerco alles nog een tweede keer uit te stallen. Zijn plateau was weggegleden en hij 

was zelf bijna gevallen. Gelukkig heeft hij geen schade anders dan tijdverlies. 

Om 9:00 gaf ik een zwieper aan de WK-toeter en kon er begonnen worden. Ik heb gevist op 13 meter 

met de vaste stok en op 21 meter met de feeder. Na een uur begon ik mijn eerste visjes te vangen. 

Na een tijdje begon het behoorlijk te waaien en kon ik mooi gaan vissen op 21 meter. Hier heb ik de 

meeste vissen gevangen waaronder een mooie brasem en nog een halfwas. Toen de wind weer ging 

liggen ben ik weer met de vaste stok gaan vissen en haakte ik een dikke jongen. Het elastiek liep een 

mooi eind uit de hengel en ik begon al stil te hopen op een nieuw persoonlijk record! 

Helaas schoot de haak los en veranderde het stille hopen in iets minder stille uitingen van ongenoegen 

die mijn buurman niet onopgemerkt zijn gebleven.  

Om 14:00 uur kon er weer gewogen worden. De vangsten in vak A waren beduidend minder dan in vak 

B. Toch kwam de dagwinnaar min of meer uit vak A. Jens Dirksen wist meer dan 17 kilo bij elkaar te 

vissen. Gezien de ligging van de stek van Jens wil ik ook graag Jan Honderd en Pieter Scholtens 

feliciteren met hun behaalde resultaat. Knap gedaan, mannen! 

Helaas kon ik niet mee naar de prijsuitreiking  in de kantine. Henk bedankt voor het bijspringen! 

Zaterdag gaan we weer knallen bij de Eemskanaalcup. Er hebben zich inmiddels 76 deelnemers 

opgegeven dat beloofd dus een mooie wedstrijd te worden. 

 

Succes allemaal met de voorbereiding en tot zaterdag! 

Namens het bestuur 

René Huisman 

 


