
Viskampioenschappen gemeente Anloo 
op 30 augustus 1975. 
 
Bron: “VISPRAOT” -officieel onregelmatig 
verschijnend orgaan van de 
HENGELSPORTVERENIGING “GASTEREN”- 
2e jaargang nr. 1- september 1975. 
 
Het was een geweldig gezicht, die pak weg 
30 auto's, die zich in het donker van 
“Brinkzicht” naar het Noord-Willemskanaal 
slingerden. En dat 's nachts om half vijf. 
Wat de massa miste, was dat al om kwart 
voor drie de eerste 'bestuursauto's' 
dezelfde weg hadden afgelegd. Deze 
automobielen waren voorzien van prachtige 
vlaggetjes, die door onze 'cultuurboy' 
geregeld waren.  
Toen de bestuurstoyota's bij het water 
aangekomen waren, begon er een stukje 
teamwork, dat zijn weerga niet kent. Terwijl 
de achterste auto zijn machtige lichtbundels 
op de wal richtte, klom het slaperige hoofd 
van de secretaris uit de voorste om de 
kofferbak te openen. Hieruit werden de 
paaltjes getoverd , die er voor dienden om 
de wedstrijdvissers aan vast te leggen, 
zodat deze niet verder dan twee meter van 
hun paal konden komen. Deze paaltjes 
hadden oorspronkelijk iets met aardappels 
te maken, dus u weet nu aan wie wij de 
aanwezigheid van deze onmisbare stukken 
hout te danken hebben. (Nou ja, u hebt 50% 
kans dat u 't weet.) 
Terwijl kameraad Wilkens met de armen vol 
palen langs de waterkant boenderde, liep 
vice Oomkens met zevenmijlspassen achter 
hem aan. Telkens als de vice “5” riep, liet 
“Horeca Wilkens” -o wonder- één stuk hout 
vallen. Toen op deze manier ongeveer 70 
stukken boom op de grond gevallen en erin 
getimmerd waren (Hamertje Tik), sprong 
het actieve bestuur weer in de 
gereedstaande auto's, die uiteraard met 
draaiende motor gereed stonden. 
 
 

Voorzover u nu denkt, dat het om een 
bankoverval gaat, moet ik u uit de droom 
helpen. Ik heb het nog steeds over de 
Hengelkampioenschappen van de gemeente 
Anloo. In de droom verkeerden inmiddels 
waarschijnlijk de meeste deelnemers nog. 
Toen wij weer op de Brink kwamen, brandde 
er licht bij Huize Kamping en bij informatie 
bleek, dat Hendrik opgebleven was om: 
1. Zijn concentratie niet te verstoren. 
2. Het was -na een vermoeiende 

representatieve verplichtingen- toch de 
moeite niet meer waard en 

3. Koffie te zetten voor de hardwerkende 
overige bestuursleden. 

 
Wat waren wij verheugd over punt 3. Edoch, 
het mocht niet zo zijn. Twee nachtbrakende 
snoodaards, de heren Zoer en van Rein (ja, 
welke) hadden de hoeveelheid opwekkend 
vocht inmiddels tot op het koffiedik 
gereduceerd. 
 

 
 
 
Ook brandde er al licht bij Smiling 
Tandpasta Buist, die ongetwijfeld met een 
van zijn exclusieve deegjes bezig was, zodat 
we hem maar niet stoorden. 
Enfin, toen om 10 uur de vissen in het 
Noord-Willemskanaal opgelucht tegen elkaar 
zeiden: “Gelukkig, ze zijn weg”, bleek na het 
snelwegen dat onze club de beker had 
veroverd. Henk, Lute, Hendrik, Johan en 
Gerrit, van harte gefeliciteerd en die borrel 
krijgen we nog wel. 
 



 
Burgemeester mr. K.H. Lambers, die de 
prijzen uitreikte, had ook nog een leuke 
opmerking over de hengelsportvereniging 
“GASTEREN”:  “Je kunt in de ruilverkaveling 
nog geen sloot graven, of er ligt al een brief 
op je bureau van de visclub uit Gasteren of 
die sloot niet wat breder kan, zodat zij er in 
kunnen vissen. 
 
Voor hen, die het recept dat Gerrit Buist 
aan de regionale omroep R.O.N.O. verklapte, 
volgt hieronder nog even de letterlijke tekst 
van de uitzending van het Drents Programma 
van zaterdag 30 augustus j.l. Gerrit werd 
geïnterviewd door Richard Onnes. 

 
Richard: “Nao de tied, nao de viswedstried is 
't altied  eem een borreltje drinken en eem 
naopraoten. Hoe is uw naam?” 
Gerrit:    “Gerrit Buist” 
Richard: “En u hebt een speciaal soort deeg, 
hè?” 
Gerrit:    “Jao, jao dat nou soms heb ik 't 
wel is ongeliek, maor nou vanmörgen ok heb 
ik een stukje deeg maokt van gewoon een 
plakje brood, een stukje boter, stukje 
aardappel en dan doe 'k  der nog een beetje 
tandpasta door.” 
Richard: “Waor is dat dan veur?” 
Gerrit:    Nou dat is veur de reuk, want ik 
rook veel en a'j te veul met de sigaret in de 
vingers zitten, dan vang je niks.” 
 
 


