
LANGEDIJKER Kampioenschap 2022   

10 juli 2022. 

Met goed visweer, bewolkt, een matige NW-wind en rond de 20 graden, werd het Langedijker  

Kampioenschap Baars weer georganiseerd. 35 deelnemers verzamelden zicht weer vroeg aan 

de koffie in “de Schelvis” te Zuid-Scharwoude. Toen tegen 8 uur iedereen aanwezig was ging 

men op weg naar de eerste stek aan de Geestweg, vaak onderdeel van het parcours, maar 

vorig jaar niet bevisbaar. Ook nu stonden er nog veel planten, vooral op het laatse deel van het 

parcours, en werd er lang niet overal baars gevangen, wel veel witjes. Herman Vos en Reinier 

Gootjes namen hier de leiding met 8 baarsjes gevolgd door Gerrit de Wind en Dirk Swart die er 

beiden 7 vingen.  

Door naar de volgende twee stekken, die beiden aan de Westelijke Randweg lagen bij de Dijk. 

Hier was gemaaid met op de meeste plaatsen wat riet in het water zodat riethaken nodig waren 

maar er was goed te vissen, geen planten in het water zelf. Op veel plaatsen werden hier ook 

torretjes gevangen en iedereen ving hier wel baars. Andre van Kleef had net als op de eerste 

stek, (slechts 1 baarsje gevangen daar), veel planten op zijn stek, hier in de vorm van een breed 

stuk riet. Daar was eigenlijk niet te vissen, maar hij wist het echter in zijn voordeel om te buigen 

en viste er maar liefst 24 torretjes tussen uit. Alleen Marcel Kok met 16 en Jeroen Buijs met 14 

konden hem nog enigszins volgen. Op de 3e stek kwam Henk Roos opzetten en ving er 12, 

gevolgd door Dirk Swart en Marcel Kok met 10 stuks. Gerrit de Wind wist op beide stekken goed 

te volgen met 12 en 9 stuks.  

Door naar de 4e stek bij het winkelcentrum, waar op de parkeerplaats geparkeerd werd. Hier 

was niet gemaaid en stond er erg veel riet en aan 2 riethaken had je hier niet genoeg. Ook hier 

hadden de torretjes de overhand en was er maar één uitschieter, Andre van Kleef met 22 stuks. 

Dirk Swart was de eerste van de volgers met 14 stuks, verder 3 man met 13 en Carla Buijs deed 

het hier ook goed met 12 stuks.  

Dan traditiegtrouw naar de laatste stek in de Mayersloot waar flink gemaaid was en alleen op 

het laatste stuk nog wat riet in de sloot stond. De vangsten zijn hier altijd erg wisselend en 

afhankelijk van de gelote stek. Anton Klaver was hier de winnaar met 10 stuks gevolgd door 

Jeroen Buijs en Marcel Kok met 8 en 7 stuks. De meeste vissers bleven hier steken op 1 of 2 

baarsjes, ook de latere top drie hadden er hier allemaal slechts 2.  

Bij het opmaken van de einduitslag bleek Andre van Kleef er ver boven uit te steken met 60 

punten, hij werd voor de 2e keer op rij en de 4e keer in totaal Langedijker Kampioen. Gerrit de 

Wind werd mooi 2e met 43 en Dirk Swart 3e met 42 punten. 

Bij de korpsen won hsv “de Eendracht” de wisselbeker met 116 punten, met Gerrit de Wind, Dirk 

Swart en Jan Agenant als vissers. “De Sander 1 werd 2e met 91 punten en “Geestmerambacht” 

3e met 79 punten. 

Uiteindelijk waren de stekken langs de Westelijke Randweg de beste voor iedereen. Totale 

vangst was 701 baarsjes en gemiddeld werden er door iedereeen 20,6 baarsjes gevangen. Er 

werden ook maar 6 grotere baarzen gevangen (3 punters). 



 

 

De prijsuitreiking werd afgesloten met een verloting. 

 


