
Ton Mols en Henk Broen winnen open koppelwedstrijd bij 
de Maasvissers 
 
Op zaterdag 30 juni organiseerden de Maasvissers een open koppelwedstrijd ism 
hengelsport De Snoek Ophoven op de Steenberg (Spaenjerdplas Kinrooi). Bij deze 
wedstrijd was er weer vrije hengelkeuze en ook nu was de wedstrijd enkele weken 
van te voren al volzet, waardoor we veel koppels moesten weigeren. Er werd gevist 
in 3 vakken. Het weer zat mee, maar toch behoorlijk wat wind. Het was peuteren om 
een vis te vangen en de echte grote brasems hadden weinig zin om hun 
medewerking te verlenen. Dit bracht met zich mee dat het tijdens de wedstrijd 
moeilijk te voorspellen was welk koppel er als winnaar zou uitkomen, want de 
gewichten lagen kort bij elkaar. Jammer dat er ook stukken tussen zaten waar de vis 
nauwelijks beet, maar ook dat behoort tegenwoordig bij het wedstrijdvissen. 
Ton Mols en Henk Broen wonnen uiteindelijk de wedstrijd met 9720 gram in het C-
vak en met slechts 20 gram verschil op het koppel Hans Slegers en Valere Elsen, die 
met de wind op kop weer een mooie demonstratie gaven in het matchvissen in het B-
vak. Het koppel Kurt Dessers en Jan Van Luyten visten zich op de derde plaats met 
7940 gram door hun sector te winnen in het mindere A-vak. 
Bij de juniors won Niek Cretskens met Tom Verlinden. 
Hengelsport De Snoek Ophoven had weer voor een behoorlijke prijzenpot gezorgd. 
De eerste 13 koppels hadden prijs (in het C-vak waren 2 koppels met gelijk gewicht 
voor de vierde plaats in de sector). 
Hieronder de uitslag: 
1. Ton Mols – Henk Broen C58 - 9720 gram 
2. Hans Slegers – Valere Elsen B23 - 9700 gram 
3. Kurt Dessers – Jan Van Luyten A1 - 7940 gram 
4. Harrie Poels – Frits Logtjes B31 – 9500 gram 
5. Frans Vandebroek – Danny Roussard  C68 – 8740 gram 
6. Sef Roumen – Pierre Dierx A8 – 3640 gram 
7. Giel Jessen – Huub Laeven B32 – 6160 gram 
8. Harry Suylen – Loek Emonds C56 – 5900 gram 
9. Piet Auckel – Piet Auckel A11 – 2520 gram 
10. Twan Verhaeg – Linssen Will B29 – 5920 gram 
11. Theo Wismans – Mart Van Der Ven C47 – 4740 gram 
11. Maurice Van Kempen – Rick Jansen C53 – 4740 gram 
13. Jo Meuleners – Ben Koeyvoets A2 – 2300 gram 

 


