
 

 

 

Eemskanaalcup 2018. 

4 augustus 2018 

Op 4 augustus  is voor de tweede keer de wedstrijd om de Eemskanaalcup gevist. Met 77 deelnemers 

op papier beloofde het een mooi wedstrijd te worden. Met een aantal leden van het bestuur hebben 

we op donderdag 2 augustus alle stekken uitgezet en waar nodig gemaaid. Met name vak C en D 

moesten bijna geheel gemaaid worden. Coen en ik hadden beide een korte broek aan in verband met 

het warme weer. Dat leek ook een prima keus. De aanwezigheid van berenklauw leek ons niet te deren 

en vrolijk gingen we aan de slag. Aldert en Patrick droegen 

beiden een lange broek en kunnen we dan ook achteraf als de 

verstandigste betitelen. Zowel Coen als ik hadden de dag erna 

brandwonden op onze onderbenen. Uiteraard kon dat de pret 

niet drukken, maar volgend jaar trek ik zeker een lange broek 

aan. 

De stekken waren uitgezet en alle deelnemers hadden betaald 

en alle prijsenveloppen lagen klaar dus niets kon een mooie 

wedstrijd in de weg staan. Tot Coen mij een foto stuurde van een 

beroepsvisser die fuiken aan het uitzetten was. We dachten 

eerst dat dit een illegale actie was, maar naar wat rondbellen 

bleek het een beroepsvisser te zijn die geheel legaal fuiken aan 

het uitzetten was op ons parcours. Ik heb de beste man gebeld 

om te vragen of de fuiken verplaatst konden worden. Dat was 

helaas niet meer mogelijk. 

Wel gaf hij aan dat als we een volgende keer iets 

eerder bellen, hij er voor zal zorgen dat de fuiken 

verplaatst worden. Helemaal top!  Gelukkig 

bleken er alleen fuiken bij het vaste stok vak ( A ) 

te liggen en heeft niemand er dus last van gehad. 

De koffie was klaar in de kantine en de stemming 

zat er goed in . De loting verliep soepel ondanks 

dat een van de bestuursleden zich had verslapen 

en om 7 uur mocht ik iedereen op pad sturen naar 

de waterkant. Ik zelf had een stek midden in vak B 

geloot. Ik had bedacht om op een afstand van ca 

18 meter te vissen en 50 cm uit de overkant. Aan 

de overkant ving ik gelijk al vis en dat liep rustig aan door. In de eerste twee uur ving ik wat kleine 

vissen een mooie brasem en een halfwas. Mijn buren klaagden wat over de vangsten waardoor ik 

besloot om door te blijven vissen op de overkant. De twee volgende uren ving ik af en toe wel een visje 

maar verspeelde ik ook 3 voorslagen. Het was werpen en laten liggen. Als ik de korf 1 keer probeerde 

te verplaatsen zat de hele boel direct vast. In het laatste uur ving ik nog een paar mooie windes, 

waaronder een mooie grote. Prachtwerk om deze vissen in je net te landen. 

 



 

 

 

 

 

Om 14:00 uur klonk het eindsignaal en kon er gewogen worden. In totaal is er bijna 452 Kilogram vis 

ter weging aangeboden. Een mooie visdag, waarbij bijna iedereen vis heeft gevangen. 

Martijn Bakker wist de winst te behalen onder de vaste stokvissers en Thomas Dirksen was de beste 

onder de vrije hengelvissers. Mannen gefeliciteerd, een topprestatie! 

 

Tot volgend jaar op de Eemskanaalcup 2019! 

Namens het bestuur 

René Huisman 

 


