Jawel, ook dit seizoen 3 maal scheepsrecht voor SWS Stavenisse, 3 wedstrijden op rij!!!
Ook deze keer waren de voorspellingen hoger dan daadwerkelijk bleek, met ’s ochtends nog een
dikke 4 tot 5 in het vooruitzicht bleef het hangen op een 3bf uit het zuidoosten. Gelukkig niet minder,
anders waren er misschien naast de wedstrijdleiding ook deelnemers geweest die last zouden krijgen
van de warmte en stress. De “veel wind wedstrijd” schuiven we dus nog maar even in de ijskast.
Uit eindelijk melden zich 22 boten om deel te nemen.
Met een hard stijgende watertemperatuur de afgelopen dagen werd er de week voorafgaand al
teruglopende vangsten gemeld van rondom Colijn.
De vraag die bij het merendeel in het hoofd kwam was, gaan we proberen scharren te trekken of
word het een omslagpunt om te gaan gepen…….
Links en rechts iedereen uithoren, een enkeling die gaat voorvissen, rekenen en denken, als we
zoveel scharren vangen dan is dat zoveel kilo, dan moeten dat ongeveer zoveel gepen worden….
Stress en stress dus, of juist niet en gewoon de rest achteraan varen en zien waar we stranden.
Een enkeling waagde de gok op de geep, een groot deel ging naar Colijn en dan met name op diep
water en nog wat andere ging voor ondiep…. En juist die combinaties gokte goed bleek achteraf.
Met een echte Thoolse top 4, konden de Brabers Peet en Leo met de 2xNX er deze keer geen vat op
krijgen. Hun smoes, “er ankerde een andere Braber op hun beoogde stekje’’.
De combinatie Smits-Janssen op de eerste plek doet goede zaken dus voor het klassement.
De 4rde plek was voor Moeders Angst met de kleinste motor van de vloot en geen wedstrijd gaat hun
voorbij. Senior en junior Keur gokte dus wel op de geep en vingen de zwaarste vis van de dag, een
geep van 425 gram.
Daar afgelopen wedstrijd er 2 nieuwe deelnemers bij zijn gekomen in het veld, was Sjaak er in
geslaagd om ook weer nieuwe sponsors aan te trekken, Salus Healthclub uit Tholen, JvE
Weldingservice en Jeffrey van Est projekten b.v. Hartelijk dank hiervoor.
Ook onze broodjesman metselbedrijf Glasbergen had zijn woord gehouden en een ieder werd
voorzien van een broodje hamburger, dat in combinatie met de gratis ijsjes die Joke van dorpshuis
‘’de Stove” weggaf en de gratis consumpties van SWS Stavenisse had niemand reden tot klagen.
Voor degene die er spijtig genoeg niet bij waren, willen we het volgende nog vermelden;
Gertjan alias de broodjesman ging er met verdacht veel prijzen vandoor tijdens de loterij wat als
gevolg heeft, ja dit is de korte versie, dat we van het najaar broodjes bal en friet krijgen gesponsord
inclusief mayonaise, curry, ketchup, zout en pindasaus niet te vergeten.
Zoals ik al zei, dit is de korte versie.
Alle andere sponsors uiteraard ook hartelijk bedankt voor uw medewerking, we hopen elkaar allen
van het najaar weer te zien bij de najaarswedstrijden.
met vriendelijke groet, Jeroen & Sjaak.

