
 
 
 
 

Ik (Aaron) geef jullie hierbij een indruk van hoe ik het visweekend heb ervaren. 
 
 
Dag 1: 
 
Op dag één zijn wij met z’n 8ten begin van de middag vertrokken richting Medemblik. Johnny, Michel en Kevin met 
de boot achter hen en Yannick, Calvin, Stefan, Patrick en ik met de auto er achter aan. Wij als Twilighters hebben 
geprobeerd het huisje vroeg te reserveren net als de boten. Dit heeft de Twilightzone 
voor elkaar gekregen en zorgde er dus voor dat wij in de middag (3uur) al konden 
beginnen met vissen. Ook hebben een aantal van ons deze dag nog een aantal 
visspulletjes en hengels gekocht. Voordat wij daadwerkelijk met de boot vertrokken 
hadden beide heren, Michel en Johnny nog een verrassing voor ons. Wij kregen 
een echt Twilightzone visserspakket. Hier zat een pet in een 
shirt en een tas echt helemaal leuk. Ook werden ons de prijzen 
gewezen en hebben wij elkaar succes gewenst met de 
viswedstrijd. De eerste dag hebben wij gevist t/m 6 uur en heeft Patrick een snoek van 82 cm 
gevangen. In de avond hebben wij samen gegeten en heeft Johnny voor ons een overheerlijke 
pastamaaltijd op tafel gezet. Later werd er een drankje genuttigd en hebben wij gepokerd. 
Echter bleven Calvin en ik achter want wij wilden toch nog echt even proberen een vis uit het 
water te slepen. Helaas was dit niet gelukt en zijn wij al snel terug gekeerd naar het huisje. 
Even later zijn wij met z’n allen gaan slapen want de volgende ochtend werden wij om 08:00 aan de ontbijttafel 
verwacht. 
 
 
Dag 2:  
 
Dag 2 werd ik onverwacht wakker gemaakt door geklop en gebel bij de deur. Het bleek dat wij (Stefan, Yannick, 
Patrick en ik) ons verslapen hadden. Dit omdat wij natuurlijk onze grens weer 
opgezocht hadden en te veel hadden gedronken de vorige avond/nacht terwijl wij al 
vroeg op het water en aan de ontbijttafel verwacht werden. Om 08:00 zaten wij 
met z’n allen daadwerkelijk aan de ontbijttafel en zijn wij na het overheerlijke 
ontbijt naar de huisjes gegaan om onze spullen te pakken en de bootjes in te gaan 
om zo gezegd vis uit het water te halen. Met z’n allen in ons visuniform zijn wij 
met de hengels, warme thee en koffie en natuurlijk regenkleding de boot 
ingegaan. De eerste dag was zeer spectaculair en Johnny, Michel en Kevin lieten 
ons de beste visplekken van Medemblik zien. Het was deze dag enorm slecht 
weer, er stond een heftige wind en het regende veel. Niemand gaf deze 
dag op en iedereen is door blijven vissen ondanks het slechte weer die dag. 
Uiteindelijk hebben wij die dag 10 snoeken uit het water gehaald. Michel had 
de grootste snoek het water uitgesleept en kwam met een snoek van 101 cm op 
nummer 1 terecht. In de avond hebben wij in het restaurant gegeten van het 
bungalowpark, dezelfde plek waar wij ontbeten. Het eten was werkelijk 
verrukkelijk en wij hebben onder het genot van een pilsje of een colaatje een 
aantal potjes gepoold en een voorlichting gekregen over het visgebied in Medemblik. 
 
 
 
 
 



 
Dag 3:  
 
Dag 3 waren wij wel met z’n allen op tijd wakker voor het ontbijt en zijn wij na het ontbijt vertrokken om te vissen. 
In de ochtend hebben wij een aantal vissen gevangen en later werd het stukke 
minder. Net als die dag ervoor had Michel de meeste vissen er uit gehaald. 
Alleen Calvin ging er met de grootste vandoor die dag, wel geteld 94 cm. In de 
middag hebben wij net als die dag ervoor lekker een patatje gegeten om 
vervolgens nog even het water op te gaan. Dag 3 was helaas een mindere 
visdag en hebben wij weinig vis het water uit 
gehaald. Om 16:00 moesten wij al terug bij het 
huisje zijn om alles aan kant te maken denk aan de 
bootjes schoon maken, kamer schoon maken et cetera. Ook werd er een 
prijsuitreiking verzorgd door Michel en Johnny. Beide heren vertelde ons niet mee 
te doen aan de viswedstrijd omdat zij  alles georganiseerd hadden voor ons. 
Calvin ging er hierdoor met de hoofdprijs vandoor en won een hengel. Ook de rest 
van de deelnemers viel in de prijzen en kreeg een plug of andere vis attributen 
cadeau. Na de uitreiking hebben wij de boten weg gebracht en zijn wij na het avondmaal naar huis vertrokken.  
 
Allen waar w ij het er unaniem over eens, dit gaan w ij volgend jaar zeker over doen!!!!!! 
 
Dit verhaal is geschreven door: Aaron Vleeshhhouwer ( Nieuw lid: Twilightzone)  
 


