
Verslag FK Dobber Kanaal door Voorne 

Zondag 15 mei stond de tweede federatieve wedstrijd van dit jaar op het programma; De 

selectiewedstrijd Dobber op het Kanaal door Voorne. Alle deelnemers verzamelden al vroeg in café 

het Oude Tramhuis voor een kop koffie en de laatste informatie van Willem Bakhuizen namens de 

wedstrijdleiding.  

Nadat iedereen een deelnemerskaart had ontvangen, werd snel naar het water vertrokken. Het 

parcours was verdeeld over twee vakken en tussen de deelnemers was telkens een steiger 

overgeslagen zodat alle deelnemers genoeg ruimte hadden om te vissen. Om 10.50 uur werd het 

startsein gegeven en kon er gevoerd worden. Om precies 11.00 uur klonk het tweede signaal en kon 

er gevist worden. 

De verwachtingen waren wisselend deze dag. Dit kwam omdat om de lagere steiger nummers 

nauwelijks vis was te vangen. Het wedstrijd parcours was uitgezet vanaf steiger 80. In het eerste uur 

werd er hier en daar een aanbeet verzilverd. Ook diverse lijnzwemmers waren van de partij. Vanaf 

het tweede uur kwamen de aanbeten regelmatig en werd er mooie grote brasems geland. Dit in 

combinatie met een lichte stroming en het mooie weer was het goed toeven aan het Kanaal door 

Voorne. 

Om 15.00 uur klonk het eindsignaal en konden de vertegenwoordigers van de wedstrijdcommissie 

zijnde Jan en Eric met de deelnemers op 1 en 2 in het vak de weging doen. Hierbij bleek dat de vangst 

hoofdzakelijk bestond uit zeer forse brasems die gewicht in de schaal brachten. Willem Bakhuizen 

deed namens de wedstrijdleiding de prijsuitreiking. Per vak werden de winnaars bekend gemaakt en 

de nummers 1 voorzien van een waarde check en een bos bloemen. Vak A werd gewonnen door Erik 

van der Wilk met 38.735 gram, Vak B werd gewonnen door Jurgen Spierings 39.346 gram. Hiermee is 

hij dan ook Federatie Kampioen 2022. Na de prijsuitreiking werden ook de eigenaren van Café Het 

Oude Tramhuis in het zonnetje gezet en werd de dag afgesloten. 

 Dank aan Jan van Schendel en Eric Verhiest voor hun hulp en Eric voor het maken van de foto’s. 

Graag tot ziens aan de waterkant. 

Willem Bakhuizen – wedstrijdleiding. 


