Bloed, zweet en bijna tranen
We moesten tijdens de maandag training naar box 4 waar de Hongaarse dames zondag
hebben gezeten. We hadden besloten een aantal dames met pieren te laten vissen en
een aantal zonder. De spullen naar beneden brengen en opbouwen in 2 uurtjes is best
een uitdaging, als er ook nog eens maden geplakt moeten worden. Ook belangrijk hierbij
is jezelf en het aas te beschermen tegen de Zon.
Loraine Vermeulen heeft zich lekker onder de paraplu
geïnstalleerd zoals op de foto is te zien. Loraine is een van
onze debutantes en draait lekker mee in het team net zoals
Chantal en Kaylee. De sfeer in de ploeg is goed en de ervaren
rotten in het team ondersteunen de nieuwe teamleden prima.
Vandaag wisten we als een van de weinige ploegen enkele
zware vissen te haken. Kaylee was als eerste aan de beurt en
haakte iets dat geen enkele moeite had om door een
onderlijn van 0,22 te lopen. Jammer, maar we hebben wel
even het elastiek goed getest. Daarna was het Anja die een
karper van ca. 5.500 gram wist te vangen.

Bij Chantal gebeurde er in
het begin erg weinig terwijl
ze een prachtig stukje
bodem had op 11 meter,
totdat een karper van bijna
7500 gram het aas nam.
Het materiaal en visster
hadden het zwaar te
verduren, maar na een dril
van ca. 20 minuten gaf de
vis zich eindelijk gewonnen
en kwam uit het wier en
liet zich scheppen. Dan is
het nog een hele toer om
een dergelijke vis te
onthaken en in je net te
doen zoals op de foto is te zien.
Tijdens het onthaken werd er nog even een vinger lek geprikt zodat we nu het eerste
profijt hebben van de EHBO training en we dus onze eerste pleister mochten plakken.

<< Als laatste ving ook Anouk
nog een mooie karper van ca.
6.000 gram.

Tijdens het maken van de foto’s
lieten zowel Chantal als Anja zich
door hun karpers oorvijgen en
konden ze hun karper terug
zetten met een rode wang.

Al met al kunnen we na vandaag toch zeggen dat we het juiste maatje elastiek er wel in
hebben staan. Ingeborg wist met de match een kleinere karper te vangen. Alleen bij
Loraine gebeurde er erg weinig en had ze veel hinder van de bij haar massaal aanwezige
alvers die constant het aas van de haak plukken. Vandaag gaan we naar box 1 helemaal
aan het eind van het parcours, zodat we kunnen kijken of een eindplaats extra vis op
levert.

Tot zover het verslag van de tweede training.
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