
Daddy Longlegs wedstrijdteam naar Baggelhuizen. 
Het wedstrijdteam van Daddy Longlegs Bestaat uit de volgende leden: 

- Jan van Nassau. 
- Martin Blommaert. 
- Ger Nuijten (Team Captain). 
- Ben Quispel. 
- Eddie Heijmans. 
- Andre van de Gevel. 

 
Onze vereniging heeft een heus wedstrijdteam wat zich ten doel heeft 
gesteld de vereniging en onze sponsor Fauna, tijdens wedstrijden zo goed 
mogelijk te vertegenwoordigen en te promoten. 
Aangezien op 15 april 2018 de 1e wedstrijd van dit seizoen op het 
programma staat, is het complete team op vrijdag 23 maart 2018 naar 
Assen cq Baggelhuizen vertrokken om daar te gaan trainen op de 
wedstrijdvijver waar op 15 april de 1e wedstrijd gehouden wordt. 
Via een tussenstop in Zwolle bij hengelsportzaak Fly&Spin, waar uiteraard 
geld werd uitgegeven is doorgereden naar Assen, Baggelhuizen. Daar is in 
de kantine een broodje bal of een satehtje naar binnen gewerkt, waarna 
onmiddellijk het wedstrijdwater opgezocht werd (plusminus 50 mtr lopen) 
om te kunnen trainen. Wat onmiddellijk opvalt is de enorm hoge 
waterstand. Het is maar goed dat we bij het uitstappen uit de auto 
meteen de waadpakken hebben aangetrokken, want die kon je hier al aan 
de kant gebruiken bij wijze van spreken. De waterkant is een enorme 
blubber en modder hoop. Maar na enig geworstel komen we toch in het 
water terecht. En het moet gezegd, het water is enorm helder, met 
afwisselend een zanderige bodem, met dan weer een algen bodem waarin 
je steevast vastgezogen wordt, dus dat betekent goed balans bewaren, 
en uitkijken waar je al voelend je voeten wegzet. ’s-Avonds zijn we eerst 
boodschappen gaan doen, om de inwendige mens tijdens het ontbijt te 
kunnen versterken. Daarna hebben we de plaatselijke chinees met een 



bezoekje vereerd. Na de eerste nacht zijn we zaterdag morgen naar de 
vijver gegaan om de hele dag te kunnen trainen. 
Het weer was goed, maar het was du8idelijk wel fris weer. Het water is op 
dat moment nog niet volledig opgewarmd, met een temperatuur van zo 
rond de 8 a 10 graden. Iedereen gaat die dag aan de gang rond de vijver 
waar duidelijk mooie forellen aanwezig zijn. 
Ger haakt een aantal forellen, maar mist er ook een aantal. 
Jan Vangt ook nog een paar mooie Vissen, en ook Martin draagt zijn steen 
bij met een paar mooie forellen. Het zijn zonder uitzondering prachtige 
vissen. Na een dag geconcentreerd vissen zijn we ’s-Avonds naar de 
shoarmazaak in Assen getrokken om daar te genieten van een goede 
maaltijd, waarna we naar het huisje zijn gegaan om of te kijken naar een 
oefenwedstrijd van het Nederlands Elftal, of om vliegen te binden. 
Zondag is er nog een halve dag getraind om daarna tevreden naar huis te 
rijden. Een gezellig, maar vooral waardevolle oefensessie, met veel 
informatie over het water. Op naar 15 april.  
 
 

 



 





 


