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De wintercompetitie werd vervist over 4 wedstrijden , waarvan de laatste op 21 jan 2006 . Er 

waren gemiddeld 8 vissers voor deze competitie . Winnaar van deze competitie werd 

R.Tuitman met 531 pnt. Voor de voorjaarswedstrijden waren er gemiddeld 7 vissers . Er 

werden 4 wedstrijden vervist . Winnaar van deze competitie werd J.Hazekamp met 533 pnt . 

Ook werd er dit jaar weer de traditionele loop / fiets en autowedstrijd vervist met gemiddeld 8 

vissers . Winnaar werd G.Brontsema met 192 pnt. Aangezien de hengelclub dit jaar haar 60 

jarig jubileum vierde was er een extra jubileumwedstrijd aan de kalender toegevoegd . Deze 

wedstrijd werd vervist met 15 vissers . Winnaar werd R.Tuitman met 94 pnt . Gekoppeld aan 

deze wedstrijd werden de heren Tuitman en Wever benoemd tot erelid omdat zij reeds 60 jaar 

lid waren van  hc de witte dobber. De avondcompetitie werd vervist over 5 wedstrijden met 

gemiddeld 14 vissers . Winnaar in de A klasse werd R.Tuitman met 302 pnt en winnaar van 

de B klasse werd W.Meyer met 202 pnt. De gemeentewedstrijd die 1 juli werd vervist werd 

georganiseerd door hc de witte dobber. Er waren 19 vissers , R.Tuitman werd algemeen 

kampioen en  Middelstum werd clubkampioen. De vakantiewedstrijd werd 15 juli vervist met 

18 vissers . Winnaar werd F.Timmer met 152 pnt . De hoofdcompetitie werd vervist over 6 

wedstrijden met gemiddeld 9 vissers . Algemeen kampioen A klasse werd R.Tuitman met 980 

pnt, aantal kampioen J.Hazekamp met 744 pnt , en gewichtskampioen G.Brontsema met 641 

pnt , algemeen kampioen B klasse werd E.Smid met 955 pnt , aantal kampioen werd 

B.Sikkema met 177 pnt en gewichtskampioen W.Meyer met 406 pnt . De herfstcompetitie 

werd vervist over 4 wedstrijden met gemiddeld 8 deelnemers . Winnaar van deze competitie 

werd J.Hazekamp met 559 pnt. De Sinterklaaswedstrijd werd dit jaar vervist met 7 vissers . 

Winnaar werd W.Meyer met 190 pnt. Ook werd er dit jaar een stekwedstrijdcompetitie 

georganiseerd over 6 wedstrijden .Deze wedstrijden werden op de zondag met gemiddeld 26 

vissers vervist. Winnaar van deze competitie werd R.Tuitman met 631 pnt , aantal kampioen 

J.Hazekamp met 417 pnt en gewichtskampioen P.de Winter met met 232 pnt. Voor het 

overige wenst het bestuur u een gezond en sportief visseizoen toe in 2007. 

 

 

 

        Het bestuur hc de witte dobber.    


