
Kermiswedstrijd donderdag 8 september. 

Voor de tiende keer is, in het kader van de Oranjefeesten, op donderdag 8 
september de viswedstrijd vervist. 
Het parcours was, zoals gebruikelijk, uitgezet in de Leidsevaart achter het 
Keukenhofbos te Lisse. 
35 vissers gingen met elkaar de strijd aan om kermiskampioen 2022 te worden. 
Vanaf zeven uur kon men bij de wedstrijdcommissie loten voor een 
plaatsnummer, heel belangrijk want, zoals de meeste vissers zeggen: het 
plaatsnummer maakt 90% van de vangst uit, want ja als je een nummer loot 
waar over het algemeen veel vis zwemt, dan is men voor wat de visplaats 
betreft al in het voordeel. 
Iedere visser weet dat in de Leidsevaart veel kleine vis zit, dus diegene met de 
“vaste stok” vissen gokken erop dat de grote bonusvissen deze dag niet zullen 
bijten. 
Bij de “federvissers” is het juist andersom, die hopen om aan einde van de 
wedstrijd nog een paar bonusvissen te vangen, zodat deze, de weegschaal na 
afloop flink doet door slaan. 
Om acht uur klonk het beginsignaal en snel werd er zoals van te voren was 
verwacht over het algemeen kleine visjes gevangen.  
De grote vis wilde nog niet bijten, volgens de ene visser lag het aan het warme 
weer van de afgelopen dagen, volgens de ander aan de weersverandering  
van afgelopen nacht. Dus was het wachten op die ene grote vis die wel trek had 
in een worm of made, dat “geluk” had Kees van den Burg, die vissend op 
plaatsnummer 2 wel een aantal mooie brasems wist te vangen en met totaal 
14.110 gram de eerste prijs in de wacht sleepte. 
Bijzonder was dat Ruud Uittenbogaard twee mooie zeelten wist te vangen. 
( zie foto) 
Na afloop werden de prijzen namens de Oranjevereniging door  
Tanja Augustinus uitgereikt die bestonden uit waardebonnen, welke 
beschikbaar waren gesteld door Hengelsportzaak W. van der Niet. 
De eerste plaats bij de dames was voor Marian van den Burg met 1020 gram. 
Zij ontving een aandenken, een bos bloemen en een waardebon. De Tweede 
plaats was voor Pinkie Mulhiem met 50 gram. 
De eerste plaats bij de heren was dus voor Kees van den Burg, ook hij ontving 
een aandenken, een bos bloemen en een waardebon.  
De tweede plaats met 6780 gram was voor Michael Brama en de derde plaats 
was voor Siem Zuiderduin met 5270 gram. 
Rest ons namens HSV De Arnoud de Oranjevereniging nog te bedanken voor de 
prettige samenwerking en hengelsportzaak W. van der Niet voor de 
beschikbaar gestelde waardebonnen en de deelnemers voor hun 
aanwezigheid.  
 


