Verslag 6de Robbyfish Festival op 21 mei 2016, een succes over heel de lijn!
De voorbereiding…
Maanden van tevoren was het bestuur in de weer om alles in een perfect draaiboek te gieten
en te plannen. Als basis werden de vorige edities gebruikt en minpuntjes werden bijgesteld.
We waren er klaar voor. De inschrijvingen liepen als een trein en uiteindelijk konden we 131
inschrijvingen noteren, een nieuw record! In de laatste week werd het vizier dan op het
weerbericht en actuele vangsten gezet. Uiteindelijk was het weer ons goedgezind en konden
we een ‘GO’ geven voor de wedstrijd.
‘s Morgens lekker druk…

Op zaterdag kwamen de deelnemers en schippers samen in ’t kapiteintje om de
wedstrijdkaarten af te halen. Het was dan ook gezellig druk en rond half acht verplaatste die
drukte zich naar de haven waar de boten lagen te wachten. De wedstrijdzone moest wegens de
verwachte felle zuidenwind toch onder de kust gekozen
worden. De vangsten waren hier wisselvallig en heel stek
gebonden, vooral schar, wijting en een enkele tong. Er werd
gekozen om tot 3 mijl uit de kust tussen het staketsel van
Blankenberge tot aan de muur van Zeebrugge te vissen. Het
inschepen verliep uitzonderlijk vlot en na een half uurtje lagen
alle boten dan ook op anker en kon het startsein gegeven
worden.

Up and downs…
We begonnen te vissen en de ebstroom zat er nog behoorlijk in. Onmiddellijk werd duidelijk
dat het een taaie visserij zou worden.
Redelijk veel beet, maar veel ondermaatse
wijting en in mindere mate schar kwamen
boven. Degenen die hun techniek hieraan
aanpasten en de juiste opzet kozen, konden
al snel een verschil maken, zo waren er boten
waar op de middag het verschil tussen de
eerste en de laatste al meer dan 20 stuks was.
Tijdens de kentering viel de vangst heel even
stil om met de vloedstroom weer aan te
trekken. Er werden vooral schar en wijting
gevangen, enkele mooie tongen, botten en
zeebaarzen. Deze laatste werden, zoals het
hoort, netjes teruggezet.
Het verdict…
De boten en de berichten druppelden binnen in de haven en al heel snel bleek dat er redelijke
onderlinge verschillen waren. De toppers gingen in aantal toch naar de vijftig stuks, het zou
spannend worden. Op de dijk stonden een tent, twee weegschalen en enkele koelboxen met
frisse drank te wachten waar de weging doorging. Deze verliep bijzonder vlot door het
gebruik van twee weegschalen. De eindwinnaar Johnny Bollaert had meer dan 8 kilo vis en
49 stuks. Runner up werd Hans de Vries en derde werd Tom Groenendaels. Proficiat
mannen!!
Prijsuitreiking en tombola…

De uiteindelijke rangschikking werd in de Boulevard opgemaakt door Theo Verkennis en
Rene Muller. Tijdens het wachten werd de gigantische tombola in gang gezet en
spraakwaterval Robby entertainde en begeleidde dit schitterend. Daarna kon met enige
vertraging aan de prijsuitreiking begonnen worden. Uitslag individueel en per team kan je
elders op deze pagina vinden.
Tot volgend jaar!

