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Betreft:  4de Koningswedstrijden 
 
 
 
 
Wesley Konings en Henk Steegs succesvol bij Koningswedstrijden HSV Ons Genoegen. 
 
Afgelopen weekend werd de vierde wedstrijd gevist voor de Koningstitel, zowel bij de 
senioren als bij de junioren. Aan het weer lag het niet, want het waren stralende dagen. De 
twee titelkandidaten, Rien en Nol v/d Ven hadden een plek naast elkaar geloot, zodat ze 
elkaar goed in de gaten konden houden. Het onderlinge verschil was ook niet zo groot. Het 
was Rien v/d Ven die met een nipte voorsprong de 2de plaats wist te halen. Hij ving 60 
vissen met een gewicht van 2196 gram. Nol wist 57 vissen te vangen die totaal 1884 gram 
wogen, en dat leverde hem een 3de plaats op, zodat de titel nog een spannend verloop zal 
krijgen. Henk Steegs was ze deze keer allemaal de baas. Hij was de absolute winnaar met 
78 vissen en een totaalgewicht van 2497 gram. Soraya Deneer wist maar liefst 13430 gram 
te vangen, maar omdat ze maar 20 vissen had, kwam ze niet verder dan de 5de plaats. 
Bij de junioren werd ook heel goed vis gevangen, en bij afwezigheid van Teun en Tjeu, 
waren de kansen voor de andere vissertje om hun slag te slaan. Het was dan ook heel 
spannend tussen de plaatsen 2, 3 en 4. Zij hadden allemaal evenveel punten, en dan is de 
regel, dat het meeste gevangen aantal de doorslag geeft. Zo eindigde Melvin Blummel op de 
3de plaats met 38 vissen die totaal 1332 gram wogen. De 2de plaats ging naar Wesley v/d 
Cruijsen. Hij wist 41 vissen te vangen met een totaalgewicht van 1181 gram. Maar de 
overduidelijke winnaar was Wesley Konings. Hij ving maar liefst 57 vissen en kwam tot een 
gewicht van 2054 gram. Een troostprijs was er ook nog voor Kevin Konings. Hij ving het 
meeste gewicht, 3945 gram en ook nog de grootste vis, een brasem van 46 cm. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de vernieuwde website van HSV Ons Genoegen Gemert. 
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