
Verslag jeugdwedstrijd 29 juli 2011

Op vrijdag 29 juli werd de derde jeugdwedstrijd gevist op de Steenberg. Ondanks dat er verschillende 

jeugdleden op vakantie waren kwamen toch nog 24 jongens en meisjes opdagen. Alle deelnemers kregen 

weer een pak voer (sponsoring Geers lokaas), maden, casters en een pakje dikke vers de vase. Er wordt 

steeds gevist in 2 leeftijdsgroepen: miniemen (6 t/m 12 jaar) en knapen (13 t/m 18 jaar). Bij de miniemen 

wordt de uitslag bepaald door een klassement op aantal en een klassement op gewicht, waarvan deze 

resultaten worden bij elkaar geteld. Het was uiterst spannend want er werd overal vis gevangen en hier en 

daar werden ook wat grotere vissen gevangen. De punten lagen dan ook soms erg dicht bij elkaar wat 

resulteerde dat we bij de miniemen maar liefst wedstrijdwinnaars kregen met 5 punten. Stef Heussen ving 

17 vissen en een gewicht van 1700 gram (4de in aantal en 1ste in gewicht. Lotte Purnot ving 18 vissen 

met een gewicht van 1300 gram (3de in aantal en 2de in gewicht). Raph Snijders ving 19 vissen en een 

gewicht van 1160 gram (2de in aantal en 3de in gewicht). Het is echt uitzonderlijk dat er 3 op de eerste 

plaats eindigen.

Op de vierde plaats eindigde Kaat Schulpen met 20 vissen en een gewicht van 800 gram. 

De gedeelde vijfde plaats was voor Emma Schulpen (20v-800gr) en Wout Hermans (12v-940 gr). Maar 

liefst 3 meisjes bij de eerste 5 (op 14 deelnemers) en wie zegt nu dat hengelsport een mannensport is?

Ook bij de knapen, die vissen op gewicht, kregen we 2 winnaars: Hendrik Brebels en Tom Verlinden (elk 

1280 gr). De derde plaats was voor Robbin Driessen (1180 gr). Stef Houben werd vierde  met 1000 gr. 

Wouter Houben werd vijfde met 800 gram.

Verder willen we alle helpers zeker nog eens bedanken, want het was niet alleen een mooie opkomst van 

de jonge hengelaars maar zeker ook van de vele helpers. Op die manier gaat de jeugd ook veel meer 

plezier beleven aan de hengelsport.

Ook ouders en supporters waren weer goed vertegenwoordigd op de wedstrijd en op de prijsuitreiking. De 

opbrengst van drank en eten gaat allemaal naar de jeugd, waardoor deze een hele mooie prijzenpot 

hebben bij iedere wedstrijd en op het eindklassement.

dank groot is.



Jeugd wedstrijd op 30 juli 2011, Foto's finalisten


