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De wintercompetitie werd vervist over 4 wedstrijden met gemiddeld 4 vissers. Winnaar van 

deze competitie werd R.Tuitman met 309 stuks, 18650 gram en 682 punten.  De 

voorjaarscompetitie werd vervist over 4 wedstrijden met gemiddeld 5 deelnemers. Winnaar 

van deze competitie werd R.Tuitman met 220 stuks, 12850 gram en 477 punten. De loop/fiets 

/autowedstrijd werd vervist over 3 wedstrijden met gemiddeld 7 deelnemers .Winnaar werd 

R.Tuitman met 42 stuks , 12650 gram en 295 punten. Ook werd er dit jaar de 

KlaasWeverwedstrijd vervist met 8 vissers. Er kon worden gevist in de tas en leefnet. 

Winnaar werd R.Tuitman met 18 stuks, 9200 gram en 202 punten.De avondcompetitie werd 

vervist over 5 wedstrijden met gemiddeld 13 vissers. Winnaar werd G.Brontsema met 34 

stuks, 19400 gram en 422 punten. Ook was er dit jaar weer een vakantiewedstrijd die werd 

vervist in en om Middelstum. Hier werd door 10 vissers aan deelgenomen. Winnaar werd 

R.Tuitman met 26 stuks, 5550 gram en 137 punten. De leefnetcompetitie werd vervist met 

gemiddeld 22 vissers over 6 wedstrijden op de zondag. Algemeen kampioen werd R.Tuitman 

met 123 stuks, 19400 gram en 511 punten, gewichtskampioen F.Timmer 22 stuks, 16700 

gram en 356 punten , aantalkampioen werd J.Hazekamp met 163 stuks, 12100 gram en 405 

punten en reserve kampioen K.Vegter met 86 stuks, 14700 gram en 382 punten . De 

zomercompetitie werd vervist over 6 wedstrijden met gemiddeld 8 vissers. Algemeen 

kampioen werd R.Tuitman met 132 stuks, 49200 gram en 1116 punten, gewichtskampioen 

werd M.Bulthuis met 98 stuks, 39000 gram en 878 punten, aantal kampioen werd J.Hazekamp 

282 stuks, 15750 gram en 597 punten, reserve kampioen werd G.Brontsema met 70 stuks, 

38850 gram en 847 punten. De herfstcompetitie werd vervist over 4 wedstrijden met 

gemiddeld 10 deelnemers.Winnaar van deze competitie werd J.Hazekamp met 172 stuks , 

9750 gram en 367 punten. De Sinterklaaswedstrijd werd vervist met 8 deelnemers. Winnaar 

werd G.Brontsema met 74 stuks, 4100 gram en 156 punten . Voor het overige wenst het 

bestuur u een sportief en gezond visseizoen in 2008. 

 

 

                                                                                                  Het bestuur. 


