
Mathieu en Rudi Koolen winnen open koppelwedstrijd 
Op zaterdag 13 juli 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 weken van te voren al volzet, waardoor we veel 
koppels moesten weigeren. Ieder koppel kwam netjes op tijd opdagen. Er werd gevist in 4 
vakken van 10 koppels. Het weer zat mee, maar het was weer peuteren om een vis te vangen. 
Een trend die we de laatste weken bijna op alle openbare waters zien.  
In deze tijd van het jaar zit er heel veel plankton in het water waar de vissen zich mee voeden. 
Hierdoor hoeven ze bijna niet te zoeken naar voedsel. Vaak gaan de vissen dan ook naar de 
bovenste waterlaag waar het meeste plankton voor komt. Nog enkele weken en dan is er 
normaal gezien al veel minder plankton in het water te vinden en worden de resultaten beter. 
Mathieu en Rudi Koolen wonnen uiteindelijk de wedstrijd met  ruim 11 kg in het C-vak. Het 
koppel Marcel Jacobs met Xavier Luccassen visten zich op de tweede plaats met 6420 gram 
in het A-vak. Jan Purnot met Maxim Kun legden beslag op de derde plaats met 5100 gram in 
het B-vak. In het D-vak won Harry Suylen met Loek Emonds met 2960 gram. 
Hengelsport De Snoek Ophoven had weer voor een behoorlijke prijzenpot gezorgd (€ 2000). 
De eerste 4 koppels in iedere sector hadden prijs (16 prijzen in totaal). 
De volgende open koppelwedstrijd wordt gevist zaterdag 22 september. 
Hieronder de uitslag: 
1. Mathieu Koolen – Rudi Koolen <<<<. C47 - 11080 gram  
2. Marcel Jacobs – Xavier Luccassen<<. A1   - 6420 gram  

3. Jan Purnot – Maxim Kun <<<<<<< B32 - 5100 gram  

4. Harry Suylen – Loek Emonds  <<<<. D53 – 2960 gram  

5. Maurice Renaers – Gentyl Boes <<<< C44 – 6780 gram  

6. Jan Roelofs – Martin Kurvers <<<<<. B26 – 3380 gram  

7. Marc Leurs – Heins Meeuwis<<<<<. A19 – 3180 gram  

8. Pit Peters – Bernard Beenkens  <<<< D65 – 1940 gram  

9. Jo Van Eygen – Paul Verlinden <<<<. C41 – 3400 gram  

10. Alex Loffeld – Albert Wasbauer <<<< A4   – 2900 gram  

11. Theo Wismans – Mart Van Der Ven << B30 – 2860 gram  

12. Jeroen Dirkx – Marco Stakenborg <<< D56 – 920 gram  

13. Ed Tilmans – Harrie Meulen  <<<<< C43 – 3080 gram  

14. Henk Jeurissen - Thei Derickx <<<<. A2   - 2520 gram  

15. Jean Dirkx - Colla Thelen <<<<<<. B27 - 2240 gram  

16. Frans Vandebroek – Danny Roussard   C67 – 680 gram  

Hieronder een foto van het podium. 

 


