Het verslag van de “Bob Hill Bokaal” 2020/2021
Omdat Covid-19 “roet” in de vliegendozen gooide wat betreft de aftrap van de
competitie om de Bob Hill Bokaal 2020, pas gestart op 4 oktober 2020 met goede moed
om toch nog deze jaarlijkse vliegvis competitie af te kunnen maken maar…..
Helaas bleek dit door oplopende besmettingscijfers niet mogelijk en dus afwachten wat
2021 zou brengen.
Ook de gebruikelijke competitiestart in maart/april bleek door de Corona regels helaas
niet haalbaar maar uiteindelijk konden we op 10-10-21 de wedstrijden gelukkig verder
oppakken.
Na de eerste match van 2020, ging onze Belgische “Broeder in Petrus” Tom Derybel
aan de leiding, gevolgd door Jan Keur en Hans Matthijsse.
Op 10 oktober 2021 van start, en de weergoden bleken ons zoals zo vaak wederom erg
gustig gezind, verse vis was eerder die week aan de Wranghe toevertrouwd dus dat
beloofde wat!!
Hans Matthijsse gaf gelijk blijk van zijn ambities voor de eindzege door de 2 e match
glansrijk te winnen met 4 vissen, als 2e gevolgd door Rob Huisman met 2 st. en als 3e
Tom Derybel eveneens met 2 st. en de spanning begon langzaam op te lopen!!
2 weken later op 24 oktober met wederom prima weersomstandigheden van start voor
de 3e match.
Het bleek achteraf een memorabele visdag aan de Wranghe geweest te zijn, Hans
Matthijsse haalde “gruwelijk” uit door de dag winst door maar liefst 8 forellen op zijn
score kaart, op te eisen.
De nimmer aflatende Tom Derybel volgde als 2e met 3 st, en de verrassend sterk
vissende Sjaak den Hartog eiste de 3e plek op met eveneens 3 vissen.
De laatste finale wedstrijd zou de doorslag gaan geven, de nr’s 1 en 2, Hans Matthijsse
en Tom Derybel zouden samen uit gaan maken wie er kampioen zou gaan worden, het
geringe verschil (Hans 5 wedstrijdpunten en Tom 6 punten) beloofde een spannende
finale.
Ook de 3e plaats was nog vacant. Jan Keur stond er na 3 wedstrijden erg goed voor,
maar de dit jaar erg sterk acterende Sjaak den Hartog, en de immer stoïcijns door
vissende, en voormalig kampioen, Gerrit Werff, maakten nog een goede kans op de 3e
en laatste podium plek.
Op naar de FINALE!!!!

Het werd 7 november, de apotheose op de finale dag van de Bob Hill Bokaal
2020/2021.
Vliegendozen waren goed gevuld met winnende patronen, de lijnen gevet, de leaders
en tippet vers en iedereen tot “de tanden” bewapend voor een zinderende finale
echter…. Ondanks dat het weer wederom prima was, (in ieder geval droog en
wisselend bewolkt!) zorgde de straffe en waterkoude Noord Westen wind voor zeer
lastige omstandigheden, en de vis??? Die was helaas ver te zoeken!
Na 2 manches gevist te hebben met 10 man, was het alleen Rob Huisman die een
aanbeet en helaas een geloste vis te melden had, verder had niemand vangst te
melden !!!
Na de voortreffelijke en zeer welkome Erwtensoep en div. broodjes, zoals altijd
uitstekend verzorgd door Martine en haar team Versvliet, fysiek en mentaal gelaafd om
in de resterende 2 manches de Wranghe forellen een “oor aan te naaien”
Halverwege de 3e manche kwam eindelijk de eerste vis in het net!
Jan Keur wist een mooie forel te haken en te landen, geen sinecure gezien de barre
omstandigheden.
Verder bleef het in de 3e manche, op 1 losser van Hans na, akelig stil. De spanning was
te snijden, met het huidige resultaat zou Hans “gewoon” kampioen worden, maar de 4 e
manche moest nog dus…….
In de 4e en laatste manche bewees Tom zijn klasse als vliegvisser, hij haakte en ook
belangrijk, landde zijn eerste vis vanaf de kleine steiger op ca 6 meter diepte aan een
streamer. Verder bleef het, ondanks dat iedereen stug door viste, stil en moest Hans,
door geen vis op de kaart te hebben, zijn koppositie afstaan aan Tom.
Na afloop in Versvliet de officiële dag uitslag en het eindklassement bekent gemaakt en
de prijsuitreiking voltooid.
Tom Derybel behaalde voor de 3e keer de 1e plaats in het kampioenschap om de Bob
Hill Bokaal, wat resulteert in het mogen behouden van de wisseltrofee!
Hans Matthijsse werd uiteindelijk toch nog verdienstelijk 2e en Jan Keur stelde met de
2e plaats in de finale dag uitslag, de 3e plaats overall veilig! (zie ook het eindklassement op onze
website!)

Dank gaat uit naar alle deelnemers!!! Een competitie organiseren is 1 ding, echter
zonder deelnemers valt er niets te organiseren! Dank aan Martine en team Versvliet
voor alle goede zorgen op de visdagen.
Rinus van Belzen bedankt voor het regelen van de bokalen, ze zijn weer prachtig!
Hans en Christof bedankt voor de assistentie op de wedstrijddagen zowel voor als na
de matches, en dank gaat ook uit naar de Wranghe onderhoudsploeg voor het
snoeiwerk en de herstellingen aan steigers etc… Tot 2022!!!

Namens de wedstrijdleiding van Lure and Emerger,
Gerrit Werff

Jan Keur

