
Verslag jeugdwedstrijd 12 augustus  

 

 

 

 

Op vrijdag 12 augustus werd de vierde en laatste jeugdwedstrijd voor het kampioenschap 
gevist op de Steenberg. De vooruitzichten waren goed, want al enkele dagen was het het 
water troebel door dat er weer wat baggerwerken hadden plaats gevonden en dit levert 
meteen goede vangsten op bij de Steenberg. Maar op de dag van de wedstrijd waren er 
blijkbaar minder werken geweest, wat resulteerde in weer heel zuiver water. Afwachten in 
hoeverre dit invloed had op de vissen. 

Alle deelnemers kregen weer 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 wordt de uitslag bepaald door een klassement op 
aantal en een klassement op gewicht, waarvan deze resultaten worden bij elkaar geteld. De 
meeste miniemen vissen met een korte vaste hengel van een meter of vijf. Door het zuivere 
water bleek al snel dat de jeugd met een iets langere hengel meer vissen vingen. Er werden 
vooral mooie voorntjes gevangen en de hele kleine vis liet zich niet zo goed vangen. Van de 
11 miniemen was jammer genoeg eentje die geen vis kon vangen: Sybren Craeghs (de 
jongste) die met de feeder viste. Hij kreeg wel heel wat beten (van voorn), maar kreeg ze niet 
gevangen. De jongens en meisjes die met de vaste hengel visten hadden allemaal vissen, 
maar het was niet gemakkelijk voor ze te vangen in die twee uurtjes tijd. 

Stef Heussen won bij de miniemen met 17 vissen en een gewicht van 2560 gram (1 ste in 
aantal en 1ste in gewicht). Lotte Purnot werd tweede en ving 14 vissen met een gewicht van 
1420 gram (2de in aantal en 3de in gewicht). Dylano Cremers werd derde en ving 10 vissen 
en een gewicht van 1520 gram (4de in aantal en 2de in gewicht). Op een gedeelde vierde 
plaats eindigde Wout Hermans met 11 vissen en een gewicht van 1320 gram. Ook Dries 
Hermans eindigde met gelijke punten op de vierde plaats met 9 vissen en 1420 gram. 

Bij de knapen, die vissen op gewicht, werd Niek Cretskens winnaar met maar liefst 4280 gram 
in 2 uurtjes tijd (met de feeder). Tom Verlinden werd tweede met 1980 gr. De derde plaats 
was voor Hendrik Brebels met 1520 gram met de vaste hengel. Bram Maessen werd vierde 
met 1080 gr. Stef Houben werd vijfde met 920 gram. 
 

 

Iedereen viel behoorlijk in de prijzen. Bij deze laatste hadden we ook weer veel extra prijzen. 
Met vooral dank aan René Peters (Geers lokaas), Frituur Brenda en Rudy Geistingen, 
hengelsport De Snoek Ophoven en vele andere gulle schenkers. 
 

 

Verder willen we iedereen zeker nog eens bedanken die heeft bijgedragen tot het slagen van 
dit kampioenschap: sponsors, helpers, ouders enz. 
De volledige uitslag en klassement wordt in de loop van de volgende dagen bijgewerkt.Met 26 
vaste deelnemers (jongens en meisjes) aan dit kampioenschap mogen we zeker spreken dat 
dit weer een geslaagd seizoen was. Ook van de ouders kregen we heel wat complimenten 
voor onze jeugdwerking.














