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De laatste winterwedstrijd werd 7 februari  vervist . Dit had alles te maken met het vorstige weer.  Er 
werd gemiddeld met 7 deelnemers gevist . Kampioen van de winterwedstrijden werd R.Tuitman met 
236 stuks, 11700 gram en 470 punten. De voorjaarscompetitie werd vervist over 4 wedstrijden met 
gemiddeld 5 deelnemers. Winnaar van deze competitie werd G.Brontsema met 127 stuks, 9100 gram 
en 309 punten. De buurtwedstrijden werden vervist over 3 wedstrijden met gemiddeld 6 
deelnemers. Winnaar van deze competitie werd P. de Winter met 17 stuks,8200 gram en 181 
punten. De Klaas Weverwedstrijd werd 30 mei vervist met  14 deelnemers  Het was een 
gecombineerde wedstrijd voor zowel tas als stekvisser. Er werd gevist vanaf de sluis tot aan de gele 
brug .Algemeen kampioen werd W.Slagter met  17 stuks, 5100 gram en 119 punten. Aantal kampioen 
werd J.Hazekamp met 25 stuks,  3150 gram en 88 punten. Gewichtskampioen werd G.Bullema met   
4stuks,  4950 gram en 103 punten.  De avondcompetitie werd vervist over 5 wedstrijden met 
gemiddeld  deelnemers 15 deelnemers. Algemeen kampioen werd J.Hazekamp met 139 stuks,8250 
gram en 304 punten. Gewichtskampioen werd R.Tuitman met 46 stuks, 9300 gram en 232 punten. 
Aantal kampioen werd G.Brontsema met 49 stuks, 5750 gram en 164 punten. Reserve kampioen 
werd F.Timmer met 43 stuks, 8300 gram en 209 punten. De hoofdcompetitie werd vervist over 6 
wedstrijden met gemiddeld  7  deelnemers. Algemeen kampioen werd  E.Smid met 75 stuks , 45450 
gram en 984 punten, aantal kampioen werd J.Hazekamp met 167 stuks , 10100 gram en 369 punten, 
gewichtskampioen werd R.Tuitman met 89 stuks, 21350 gram en 516 punten en reserve kampioen 
werd G.Brontsema 97 stuks, 11650 gram en 330 punten. De stek wedstrijden werden vervist over 6 
wedstrijden met gemiddeld  19 deelnemers. Algemeen kampioen werd R.Tuitman met 306 stuks, 
15000 gram en 606 punten, aantal kampioen werd K.Vegter  met 207 stuks, 12300 gram en 453 
punten,  gewichtskampioen werd P.de Winter met 165 stuks, 13700 gram en 439 punten  en  reserve 
kampioen werd D.de Groot met  168 stuks , 5750 gram en 283 punten. De herfstcompetitie werd 
vervist over 4 wedstrijden met gemiddeld 4 deelnemers. Kampioen van deze herfstcompetitie werd 
J.Hazekamp met 249 stuks ,18500 gram en 619 punten. De wintercompetitie werd vervist over een 
wedstrijd aangezien er voor het overige door het winterse weer niet kon worden gevist .Winnaar van 
deze competitie werd G.Brontsema met 89 stuks, 5850 gram en 206 punten. Voor het overige wenst 
het bestuur u een goed en sportief visjaar toe in 2010. 

 

Het bestuur. 


