
 

 

 

6e wedstrijd Open Stek Competitie 2018. 

24 november 2018 

Op 24 november is de laatste wedstrijd van onze  Open stekcompetitie gevist aan het 

Zuidlaardervaartje.  

In alle vroegte wordt er verzameld aan de waterkant in Zuidlaren, waar geloot kan worden in de 

kofferbak van de auto van Coen. Een schimmig beeld voor een enkele voorbij fietsende vroege vogel. 

Ondanks dat het vaste bakje koffie in de kantine ontbreekt staat iedereen al snel weer met elkaar te 

kwebbelen. Het is “gewoon” weer gezellig! Vandaag worden de kaarten definitief geschud, dus 

iedereen wil nog één keer knallen. 

Een aantal dagen ervoor reed ik langs het Zuidlaardervaartje en zag ik Patrick en Jan trainen aan dit 

mooie water. Patrick ving redelijk en Jan bijna niets, terwijl ze minder dan 10 meter van elkaar af zaten. 

Een grillig watertje dus en alles is vandaag mogelijk.  

Gelukkig loten Jan Bart en Henk Moesker allebei 

in het zelfde vak en niet te ver van elkaar. Dat 

beloofd een mooie eindstrijd te worden. Na een 

bescheiden startsignaal van Harry gaan we los. 

Zowel mijn buurman links als mijn buurman rechts 

beginnen gelijk vis te vangen. Bij mij duurt het 

zeker drie kwartier voor ik mijn eerste voorn uit 

het water slinger. Al gauw wordt het duidelijk dat 

ik niet in het juiste vak zit. In vak A wordt aan één 

stuk door mooie voorns gevangen. Ik heb me 

prima vermaakt en weer een hoop geleerd van de 

vissers om me heen.  

Na het eindsignaal konden de netten op het droge getrokken 

worden en de stand worden opgemaakt. Henk Moesker won 

knap vak B en daarmee ook de Open stek competite. Jan Bart 

viste een 2 in vak B en daarmee werd hij tweede in het 

totaalklassement. Knap gedaan en allebei gefeliciteerd!!In 

vak A wist Eerko nog net binnen het maximaal toegestane  

gewicht per leefnet te blijven en won zijn vak overtuigend met 

19.420 gram en mag zich daarmee dagwinnaar noemen. 

Daarnaast is hij knap derde geworden in het eindklassement. Ok jij gefeliciteerd Eerko met deze 

topprestatie! 

Terug in de kantine zijn alle prijzen uitgereikt en is er nog heerlijk nagepraat over deze prachtige visdag.  

Wat mij betreft een geslaagde competitie;Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en gezelligheid! 

Ik hoop jullie weer te zien in Joure of op 11 januari op de jaarvergadering. 

Namens het bestuur, 

René Huisman 


