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Op vrijdag 1 juli werd de eerste 

jeugdwedstrijd gevist op de Steenberg. 

Tijdens de inschrijving begon het 

behoorlijk te regenen en te waaien. 

Ondanks dit slechte weer kwamen 23 

jeugdleden opdagen. Door de regen 

begon de wedstrijd 20 minuten later dan 

voorzien. Daarna bleef het gelukkig 

grotendeels droog. 

Alle deelnemers kregen een pak voer 

(sponsoring Geers lokaas), maden, 

casters en een pakje dikke vers de vase. 

Er wordt gevist in 2 leeftijdsgroepen: 

miniemen (6 t/m 12 jaar) en knapen (13 

t/m 18 jaar). 

Bij de miniemen deden 9 jongens en 3 

meisjes mee. De meesten hiervan 

vissen met een korte vaste hengel. De 

vissen lieten zich helemaal niet 

gemakkelijk vangen, maar de miniemen 

vingen ondanks toch nog 83 vissen. Bij 

de miniemen wordt de uitslag bepaald 

door een klassement op aantal en een klassement op gewicht, waarvan deze resultaten worden bij elkaar geteld. Raph Snijders kwam als 

winnaar uit de bus met 16 vissen en een gewicht van 1020 gram (5 punten). Een gedeelde tweede plaats was er voor Kaat Schulpen (12 

v/1000gr), Lotte Purnot (14 v/900gr) en Martijn Meerten (9 v/1100gr) (allen 8 punten). De vijfde plaats was voor Stef Heussen met 7 vissen 

en 1500 gram (9 punten). 

Bij de knapen visten 11 deelnemers mee. Deze vissen enkel op gewicht en hier vist het grootste gedeelte met de feeder. Niek Cretskens 

ging met de dagoverwinning lopen met maar liefst 4280 gram in 2 uurtjes tijd. De tweede plaats was voor Tom Verlinden met 2300 gram en 

nieuwkomer Jelle Theybers viste zich ook op het podium met 1440 gram. Hendrik Brebels, de miniemenkampioen van 2010) bezette de

vierde plaats met 1420 gram. Dennis Meerten (de juniorskampioen van 2010) werd vijfde met 1200 gram. 

Door het 10-jarig jubileum van het jeugdvissen hadden we weer een hele grote prijzenpot. Veel volk op de prijsuitreiking, lof voor de 

organisatie en veel blije gezichten. Kortom een geslaagde viswedstrijd, alleen jammer dat er 4 deelnemers waren die geen vis hadden 

gevangen. Maar vanaf nu worden de vangsten alleen maar beter. De volgende wedstrijd is op vrijdag 8 juli van 18u tot 20u. Verder willen we 

de vele helpers en supporters nog eens bedanken.  

Zeker willen we onze sponsors niet vergeten: Geers Lokaas, Hengelsport De Snoek Ophoven, Frituur Brenda en Rudy Geistingen.... 

Tot vrijdag! 

 

 

Uitslag miniemen: 

01. Snijders Raph               16 vissen (1) - 1020 gram (4) - 5 punten 

02. Schulpen Kaat              12 vissen (3) - 1000 gram (5) - 8 punten 

02. Purnot Lotte                  14 vissen (2) - 900 gram (6) - 8 punten 

02. Meerten Martijn              9 vissen (5) - 1100 gram (3) - 8 punten 

05. Heussen Stef                  6 vissen (7) - 1500 gram (2) - 9 punten 

06. Van den Hout Jasper   10 vissen (4) - 900 gram (6) - 10 punten 

07. Craeghs Sybren             1 vis (10) - 2280 gram (1) - 11 punten 

08. Cremers Dylano            7 vissen (6) - 840 gram (8) - 14 punten 

09. Houben Jolien               4 vissen (8) - 780 gram (9) - 17 punten 

09. Hermans Dries             4 vissen (8) - 780 gram (9) - 17 punten 

11. Vanaken Kobe             0 vissen (11) - 0 gram (11) - 22 punten 

11. Boonen Dries               0 vissen (11) - 0 gram (11) - 22 punten 

 

 

Uitslag knapen: 

01. Cretskens Niek 4280 gram 

02. Verlinden Tom 2300 gram 

03. Theybers Jelle 1440 gram 

04. Brebels Hendrik 1420 gram 

05. Meerten Dennis 1200 gram 

06. Henckens Daan 1080 gram 

07. Houben stef 1060 gram 

08. Meyssen Stef 1020 gram 

09. Driessen Robbin 740 gram 

10. Maessen Bram 0 gram 

10. Houben Wouter 0 gram 

 

  
 

 

 



 
  
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



 
  
 



Geplaatst door De Maasvissers op zondag  


