
Verslag jeugdwedstrijd 8 juli 2011  

Op vrijdag 8 juli werd de tweede jeugdwedstrijd gevist op de Steenberg. Ook deze keer 
moesten we twee stroken uitzoeken waar een beetje te vissen door de harde wind. Heel wat 

jongens en meisjes waren jammer genoeg belet voor deze wedstrijd (kamp zeescouts enz). 

Ondanks kwamen toch nog 18 jeugdleden 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). 

Al snel werd duidelijk dat het geen superdag zou worden, maar hier en daar werden er toch al 
wat voorntjes en baarsjes gevangen. Meer naar het einde toe begonnen de vissen stilaan 

beter te bijten. De miniemen vingen zo toch nog gemiddeld 5 vissen per deelnemer. Bij de 

miniemen wordt de uitslag bepaald door een klassement op aantal en een klassement op 
gewicht, waarvan deze resultaten worden bij elkaar geteld. Deze keer werd er knap gewonnen 

door een meisje: Lotte Purnot. Zij werd winnaar met 9 vissen en een gewicht van 1500 gram (3 

punten). De tweede plaats was er voor Raph Snijders met 11 vissen en 960gr (4 punten). De 
derde plaats was voor Kobe Vanaken met 7 vissen en 1300gram (5 punten).  

Bij de knapen wordt er enkel op gewicht gevist. Met de vaste hengel werd er redelijk 

gevangen, maar de vissen lieten het deze keer op de feeder helemaal afweten. Hendrik 
Brebels ging met de dagoverwinning lopen met 1420 gram. De tweede plaats was voor Jelle 

Theybers met 1380 gram. Stef Houben en Stef Meyssen visten zich ook nog op het podium 

met een gedeelde derde plaats met 1100 gram. 

Ook deze keer hadden we weer een hele grote prijzenpot voor alle deelnemers. De volgende 
jeugdwedstrijd is op vrijdag 29 juli van 18u tot 20u.   

 
 

  
 

Met dank aan onze sponsors: Geers Lokaas, Hengelsport De Snoek Ophoven, Frituur 

Brenda  

en Rudy Geistingen, 't Brilliantje, Marc Segers, Videopartner.nl, Louis Golsteyn.... 

 



Uitslag miniemen: 

01. Purnot Lotte                  9 vissen (2) - 1500 gram (1) - 3 punten 

02. Snijders Raph               11 vissen (1) - 960 gram (3) - 4 punten 



03. Vanaken Kobe              7 vissen (3) - 1300 gram (2) - 5 punten 

04. Hermans Dries              4 vissen (8) - 840 gram (4) - 8 punten 

05. Hermans Wout             4 vissen (4) – 820 gram (5) – 9 punten 

06. Heussen Stef                 2 vissen (6) - 800 gram (6) - 12 punten 

07. Boonen Dries                2 vissen (6) - 760 gram (7) - 13 punten 

08. Craeghs Sybren             0 vis (8) - 0 gram (8) - 16 punten 

 

Uitslag knapen: 

01. Brebels Hendrik 1420 gram 

02. Theybers Jelle   1380 gram 

03. Houben stef       1100 gram 

03. Meyssen Stef     1100 gram 

05. Houben Wouter    820 gram 

06. Henckens Daan   720 gram 

07. Maessen Bram        0 gram 

07. Cretskens Niek        0 gram 
07. Verlinden Tom         0 gram 

07. Meerten Dennis    0 gram 

 

 
  
 




