
 

 

Geslaagde Jeugd Vakantieviswedstrijd 

 De Groenlose Hengelsport Vereniging(GHV) kan tevreden terugkijken op de jeugd vakantieviswedstrijd die 
gehouden is op zaterdag 20 Juli 2013. Door de blauwalg in de stadsgracht stond de viswedstrijd even ter discussie. 

Maar door een paar extra maatregelen kon de wedstrijd gewoon doorgaan. Zo kregen de kinderen vooraf te horen 
wat ze beter niet en wel konden doen. Bij blauwalg is het zo dat je het contact met het water moet vermijden. 

Daarom werden de gevangen vissen er door de controleurs afgehaald. Ook had de GHV gezorgd voor jerrycans 
met water zodat de kinderen na afloop even de handen konden wassen met kraanwater. Bovendien werd gekozen 

voor een ander wedstrijdparcours waar de blauwalg minder aanwezig was. De Kanonswal ipv de Kloostertuin. 

 

De wedstrijd 

De Groenlose Hengelsport Vereniging had gezorgd voor hengels voor diegene die niet in bezit was van een hengel. 
Hiervan werd dankbaar gebruik gemaakt. Ook was er gezorgd voor aas en visvoer. Nadat het beginsignaal van de 

wedstrijd gegeven was kon het allemaal beginnen. Al snel werden dan ook de eerste vissen gevangen. De vissen 
werd gemeten en meteen weer teruggezet. Al met al werd het spannende strijd en bijna iedereen wist wel een 

visje te vangen. 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt. Voor iedereen was er een prijs in de vorm van visspullen. Voor de 

nummers 1-2 en 3 was er een mooie beker. 

 

van links naar rechts Jan v/d Putten, Emma Heinzman,Mike Lenderink 

 



 

 

Al met al kan teruggekeken worden op een geslaagde jeugd vakantieviswedstrijd die volgend jaar zeker een 
vervolg zal krijgen. 

Uitslag  Jeugd vakantieviswedstrijd 

          

1   Emma Heinsman 116 cm 

2   Jan v/d Putten 88 cm 

3   Mike Lenderink 79 cm 

4   Fleur Geverinck 37 cm 

5   Stijn Huijskes 34 cm 

6   Kimberley Nijman 24 cm 

7   Nick Lenderink 21 cm 

8   Jana Luttikholt 14 cm 

9   Moon Mentink 13 cm 

10   Jerremy Nijman 8 cm 

11   Floor Mokkink               0 cm 

 


