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Hieronder staan alle uitslagen van de karperwedstrijd 2013
De eerste 4 van elke voorronde gaan door naar de finale.

Uitslag 1e voorronde.
Zaterdag morgen met een mooi zonnetje erbij was het weer verzamelen voor de eerste
karperwedstrijd.
Iedereen was mooi op tijd en na het loten ging iedereen snel naar zijn visplek.
Aan de ene kant van de vijver werd een zweet druppeltje weg gepinkt en aan de andere kant
liepen ze nog met de jas aan.
Het was een zeer rustige ochtend en middag wat betreft de vangsten zelfs de kroeskarpers
lieten het af weten.
De avond en de nacht was er wat meer actie maar in het algemeen viel het toch wat tegen.
Hier en daar werd er wel iets gevangen maar dan had je het wel gehad.
Na het vuurwerk avonds keerde de rust rond de vijver terug het was gewoon genieten hoe
rustig dat het was.
De weer goden hebben zich tijdens deze sessie zeker van de goeie kant laten zien.
Het valt te hopen dat dit ook voor de volgende groep zo mag zijn.Verder had zover ik heb
begrepen zich goed geamuseerd.
Al met al was het ondanks de mindere vangsten weer een geslaagd evenement.
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Meer foto's van de 1e voorronde zijn > hier < terug te vinden.

Hieronder de uitslag, waarvan de eerste 4 koppels doorgaan naar de finale.
Wedstrijd 1 (4-5mei)
Plaats
Naam

Gewicht

1

Huub van Berlo

Piet van Berlo
2

Tim Smits

Teun Tielen
3
Ted Rooskens
John van Kuijk
4
Pascal Dagniaux
Vincent Zanoli
5
Peter Knippenberg
Chris Geurts
6
Marco Thijsen
Tim Verhoeven
7
Tim Engelen
Niels Peten
8
Patrick Haanen
Twan Haanen

39,2 kg.
38,5 kg.

27,6 kg.

4

13,3 kg.

5

11,8 kg.

6

7,2 kg.

7

0 kg.

0

0 kg.

0

Aantal vis
6
11

Uitslag 2e voorronde.

De weersvoorspellingen voor de 2e wedstrijd waren een stuk slechter als voor de 1e.
Vol goede moed werd begonnen onder een stralend zonnetje.
Pascal en Teddy wisten de container al snel kroeskarpers te vangen, dit ging de hele dag door!
Remy en René verspeelden in de eerste uren een behoorlijke karper.
Verder bleef het gedurende de dag rustig bij iedereen.
Het weer begon om te slaan, en al snel kwam de regen met bakken naar beneden.
Tussen de regenbuien door was het toch nog overal gezellig.
Links en rechts werden wat praatjes gemaakt.
Tegen de schemer was het met de vangsten nog zeer slecht.....
Iedereen hoopte dat de nacht nog wat zou brengen.
Helaas bleek dat er alleen veel regen viel die nacht.
Links en rechts werd wel wat gevangen, maar veel was het niet.
In de ochtend bleek dat slecht 1 koppel visloos was gebleven, de rest had wel wat gevangen.
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Hieronder de uitlsag, waarvan de eerste 4 koppels doorgaan naar de finale.
iedereen bedankt voor de gezellige wedstrijd!
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Meer foto's van de 2e voorronde zijn > hier < terug te vinden.

Hieronder de uitslag, waarvan de eerste 4 koppels doorgaan naar de finale.
Wedstrijd 2 (11-12mei)
Plaats
Naam

Gewicht

1

Pascal Flink

Teddy trifonova
2

Remy Koenders

Rene Theelen
3
Don Frölich
Sjors Jacobs
4
Nicky Schreurs
Boy Houben
5
Edward Jakobs
Maurice Weijs
6
Peter Theunissen
Huub Janssen
7
Sjors Coenen
Daniel Jakuhawski
8
Harm Muijsers
Pascal Ripkens

35,8 kg.
31 kg.

Aantal vis
15
3

20,7 kg.

4

15,9 kg.

5

15,6 kg.

6

10 kg.

1

8 kg.

1

0 kg.

0

Uitslag Finale

Zo, de finale 2013 zit er weer op.
We mogen zeggen dat we een zeer gezellig groepje bij elkaar hadden.
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Iedereen ging vol goede moed van start.
Binnen enkele uren werden al enkele mooie karpers gevangen.
Op enkele stekken bleef het echter tot de duisternis volledig stil!
Bij het opkomen van de zon bleek dat het een nek aan nek race zou gaan worden
tussen de winnaars van vorig jaar, Nicky & Boy en Pascal & Teddy.
Uiteindelijk bleek dat Pascal en Teddy 200 gram meer hadden!
Hun zijn dus de winnaars van 2013!
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Gelukkig heeft toch iedereen een visje kunnen vangen en is niemand op de 0 blijven steken.
Al met al was het een geslaagd weekend!
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Meer foto's van de finale zijn > hier < terug te vinden.
Hebt u nog foto's van deze wedstrijd, stuur deze dan door!

Iedereen bedankt, en op naar 2014!

De karper commisie

Finale (31 Aug-1 Sept)
Plaats
Naam
1
31,1 kg.
Teddy trifonova

Aantal vis

Pascal Flink

5

2
30,9 kg.
Boy Houben

Gewicht

7

Nicky Schreurs

3
Huub van Berlo
26,6 kg.
5
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Piet van Berlo
4
Don Frölich
Sjors Jacobs
5
Ted Rooskens
Edward Jakobs
6
Remy Koenders
Rene Theelen
7
Tim Smits
Teun Tielen
8
Pascal Dagniaux
Vincent Zanoli

24 kg.

3

23,4 kg.

3

11,5 kg.

2

8 kg.

2

2 kg.

1
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