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De wintercompetitie van het seizoen 2008  werd vervist over 4 wedstrijden met gemiddeld 7 
deelnemers . Winnaar van deze competitie werd  R.Tuitman met 192 stuks, 11300 gram en 418 
punten. De voorjaarscompetitie werd vervist  over  4 wedstrijden met gemiddeld 8 deelnemers. 
Winnaar van deze competitie werd P.de Winter met 74 stuks, 5800 gram en 190 punten.  De 
buurtwedstrijden die in de plaats zijn gekomen voor de loop/fiets en autowedstrijd werden vervist 
over 3 wedstrijden Hierbij is de afstand per wedstrijd vergroot waar je mag komen. Winnaar van 
deze wedstrijden die werd vervist met gemiddeld 8 deelnemers werd R.Tuitman met 19 stuks, 6700 
gram en 153 punten. De Klaas Wever wedstrijd werd vervist van de sluis tot aan de gele brug. Er 
waren 10 vissers en winnaar werd E.Huitsing met 2 stuks, 4850 gram en 99 punten. Na afloop was er 
een gezamenlijke snertmaaltijd. De avondcompetitie werd vervist over 5 wedstrijden met gemiddeld 
12 vissers. Algemeen kampioen van deze competitie werd G.Brontsema met 29 stuks,13250 gram en 
294 punten, aantalkampioen J.Hazekamp 91 stuks, 5150 gram en 194 punten,gewichtskampioen P. 
de Winter 26 stuks, 8800 gram en 202 punten en reservekampioen werd Er. Tuitman 19stuks, 6050 
gram en 140 punten. De vakantie wedstrijd  werd vervist rondom Middelstum met 10 vissers. 
Winnaar van deze wedstrijd werd M.Bulthuis met 8 stuks , 6000 gram en 128 punten. De 6 
stekwedstrijden werden op de zondag vervist met gemiddeld 15 deelnemers. Algemeen kampioen 
van deze wedstrijden werd R.Tuitman met 259 stuks , 11650 gram en 492 punten, aantal kampioen 
werd J.Hazekamp met 276 stuks , 10650 gram en 489 punten , gewichtskampioen werd M.Bulthuis 
met 81 stuks , 12000 gram en 321 punten en reservekampioen werd K.Vegter met 124 stuks, 9670 
gram en 317 punten. De hoofd competitie werd vervist over 6 wedstrijden met gemiddeld 8 vissers. 
Algemeen kampioen werd J.Hazekamp 444 stuks, 23700 gram en 918 punten, aantal kampioen 
R.Tuitman 156 stuks, 22300 gram en 602 punten, gewichtskampioen G.Brontsema 120 stuks, 24450 
gram en 609 punten en reservekampioen M.Huizing 99 stuks, 12650 gram en 352 punten. De 
herfstcompetitie werd  vervist met 8 deelnemers over 4 wedstrijden. Winaar werd G.Brontsema met 
283 stuks, 15700 gram en 597 punten. De Sinterklaaswedstrijd werd met 5 deelnemers vervist . 
Winnaar werd G.Brontsema met 80 stuks, 5200 gram en 184 punten. Voor het overige wenst het 
bestuur u een sportief en gezond visseizoen voor 2009. 

 

 

Het bestuur. 


