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In 2017 zijn de diverse competities weer georganiseerd. 
Helaas hebben we weer moeten vaststellen dat de belangstelling voor de competities nog 
steeds aan het afnemen is. 
Zo waren er slechts 4 nachtvissers en zoals het nu ervoor staat gaat de nachtcompetitie dit 
jaar niet door vanwege gebrek aan deelnemers. 
 
De 8 uur van Lelystad werd gevist aan De Lage Vaart omdat vissen aan het Gelderse Diep 
niet mogelijk was vanwege de plantengroei in het water. 
Er is deelgenomen door 18 koppels en die hebben helaas heel weinig gevangen. 
De winnaars waren Aad Teuling en Coby de Haan die toch nog 10520 gram wisten te vangen 
terwijl de rest niet verder kwam dan een paar ons of zelfs helemaal niets. 
Dit jaar hopen we weer te kunnen vissen aan het Gelderse Diep op de oude datum en we 
hopen dat de waterplanten dan gemaaid zullen zijn. 
 
Het Polderkampioenschap werd dit jaar georganiseerd door onze vereniging. 
Er werd gevist aan de Lage Vaart, halverwege Dronten en Lelystad. 
Er waren 24 deelnemers vanuit onze vereniging, een heel mooi aantal.  
Ab Dekker en Dries Voogt werden respectievelijk eerste en derde. Mede door hun prestatie 
hebben we ook dit jaar weer de Wisselbeker voor verenigingen gewonnen. 
De afsluiting en prijsuitreiking vonden plaats in het kantinegebouw van de Wisentcamping in 
Dronten. Zij hebben ook gezorgd voor een prima warme hap ter afsluiting van deze dag. 
 
In Dronten stond 1 avondwedstrijd gepland. Na afloop van de wedstrijd werd op verzoek van 
de deelnemers nog een avondwedstrijd georganiseerd.  
Na de 2e wedstrijd is er besloten om te kijken of er in 2018 een competitie kon worden 
opgezet van avondwedstrijden. Dit staat dan ook al gepland. 
 
Dan blijft er natuurlijk het probleem van het viswater zelf. 
De hoeveelheid vis lijkt af te nemen en de waterplantengroei neemt verder toe. 
We hebben hierover al vaak overleg gevoerd met de diverse instanties en we hopen dat 
deze de gedane beloften over maaien nakomen. 
Daarnaast gaan we als vereniging bezien of we ook zelf nog locaties zullen gaan laten maaien 
(oevers en waterplanten). 
 
Rest ons nog om iedereen die geholpen heeft bij de organisatie van de 
competities/wedstrijden te bedanken voor hun inzet. 
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