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Voor de jaarlijkse vriendschappelijke viswedstrijd met onze zustervereniging uit 
Utrecht op zaterdag 19 september, hadden zich ruim 45 vissers zich aangemeld. 
Voor de wedstrijd in de Bongenaar met de vaste hengel waren het er ruim 20, voor 
de feederhengel 25, waarvoor het Amsterdam-Rijnkanaal op de Vuilkopsekanaaldijk 
bij van Wijk het strijdperk was. 
 
Nadat in het Dorpshuis de plaatsverdeling was geregeld, onder het genot van een 
kopje koffie, aangeboden door onze vereniging, kregen de deelnemers ook nog 2 
consumptiebonnen aangeboden, die na afloop konden worden gebruikt. 
 
Om 8 uur klonk het startsein, nadat ieder zich op zijn stek had geïnstalleerd voor de 
wedstrijd, die tot ėėn uur in de middag zou duren. 
Aanvankelijk dreigde donkere luchten, waaruit af en toe wat regen viel, maar in de 
loop van de ochtend klaarde het op en kon de zon zich van haar beste kant laten 
zien. 
De wind was behoorlijk, maar gaf geen al te grote problemen. 
 

 
 
Aan de Bongenaar was het een leuk gezicht, de vissers onder hun paraplus te zien 
zitten onder de bomen langs de weg. 
In het begin lukte het aardig, maar was het vooral de kleinere vis, die de deelnemers 
bezig hielden. Omstreeks 10 uur kwamen de wat grotere vissen in beeld, maar erg 
enthousiast was het allemaal niet, maar de stemming leed er gelukkig niet onder. 
 



 
 
Aan het Amsterdam-Rijnkanaal zaten de deelnemers onbeschut en door het 
passeren van grote schepen, op zich indrukwekkend, was daar de golfslag veel 
groter en moesten de lijnen soms worden binnengehaald. 
Ook de vangsten bleven hier erg mager en het resulteerde, dat ook daar een aantal 
vissers " niet van de nul " afkwamen. 
Voor een aantal van hen was dat de reden, om na afloop naar huis te gaan en de 
prijsuitreiking in het Dorpshuis niet bij te wonen. 
 

 



 
 
Omstreeks twee uur vond de prijsuitreiking plaats. Er waren 5 cadeaubonnen voor de 
vaste hengel vissers en 6 voor de feedervissers beschikbaar, mede gesponsord door 
Sanders Hengelsport. 
Op het buitenterras was het een gezellige drukte en werd nog uitgebreid nagepraat 
over de wedstrijden van vandaag. 
 

Winnaar bij de vaste hengel werd Jan 
Broess, die 2520 gram vis wist te 
verschalken, met Perry Spronk vlak na 
hem met 2480 gram. Aart Verweij wist 
met 2440 gram beslag te leggen op de 
derde plek. 
 
Bij de feedervissers was het Ad van 
Dalum, die met 2442 gram ruim 
voorbleef op Rob Teunissen, die met 
1330 gram nipt voorbleef op Joop 
Verdouw, wiens resultaat met 1300 
gram goed was voor de derde plek. 
 
De plaatsing van de overige deelnemers 
kunt u terugvinden op onze website, 
waar de volledige uitslag is in te zien. 
 
Ondanks de wat magere vangsten was 
het een gezellige visontmoeting met 
onze Utrechtse visvrienden, die we 
hopelijk volgend jaar weer mogen 
begroeten op deze jaarlijkse wedstrijd. 

 
Bert van Sandwijk. 
 
 


