
 

 

Veel deelname tijdens jeugdviswedstrijd aan 

de Groenlose stadsgracht! 

 

De druk bezochte jeugdviswedstrijd die op zondag 13 Juli 2014 is gehouden aan de Groenlose 

stadsgracht is weer een schot in de roos gebleken. Om 9.00 uur verzamelden de deelnemers zich al in 

de Kloostertuin. Hier waren ook vele vrijwilligers van de Groenlose Hengelsport Vereniging aanwezig 

om de jeugd tijdens de wedstrijd te helpen en van adviezen te voorzien. Ook vele ouders en opa en 

oma's waren mee gekomen. Het was gezellig druk in de Kloostertuin en met 25 deelnemers kan de 

Groenlose Hengelsport Vereniging zeer tevreden zijn. Het Schoolvissen dat eerder dit jaar is 

gehouden heeft z'n uitwerking niet gemist. Dit gaat volgend jaar zeker een vervolg krijgen. Ook zal de 

jeugd later dit jaar verder geholpen worden met bijvoorbeeld het vislijntjes maken en het onthaken 

van de vissen. Maar hierover later dit jaar meer. 

De wedstrijd 

Om 9.15 uur werd begonnen met de loting. Alle deelnemers mochten een nummer trekken dat weer 

correspondeerde met de plek waar men zat tijdens de wedstrijd. Om 9.30 uur klonk het beginsignaal 

en al snel werden de eerste visjes gevangen. Het eerste uur lukte dit beter dan het tweede en laatste 

uur. Toen om 11.30 uur het eindsignaal klonk hadden bijna alle kinderen een visje gevangen. Er werd 

gevist op aantallen en al snel na het eindsignaal was de uitslag bekend. Er werd gevist in twee 

leeftijdscategorien. 11 t/m 15 jaar en 6 t/m 10 jaar. Bij de indeling werd uitsluitend gekeken naar het 

geboortejaar. Al met al kan teruggekeken worden naar een zeer geslaagde jeugdviswedstrijd die 

volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen. Maar eerst kan de jeugd weer mee doen met de 

kermisviswedstrijd op zondag 17 augustus. Voor de uitslag en foto's van de jeugdwedstrijd zie 

www.visseningroenlo.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visseningroenlo.nl/


 

 

 

Uitslag jeugdwedstrijd 13 Juli 2014  

6 t/m 10 jaar 

1) Thijs Lankeet  10 vissen 
2) Stijn Beerten      9 vissen 
3) Jitse Luttikholt   7 vissen 
4) Fedde te Kortschot   6 vissen 
5) Max Arink    3 vissen  

 

11 t/m 15 jaar  

1) Bob Bomers  14 vissen 
2) Mike Lenderink 10 vissen 
3) Beau de Vries    8 vissen 
4) Dion Ten Barge   7 vissen 
4) Stan Snijders    7 vissen 
5) Jil Overmaat    5 vissen  

 


