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Betreft:  1ste Koningswedstrijden 2015 
 
 
 
 
Wedstrijdseizoen van Hsv Ons Genoegen  weer van start met eerste Koningswedstrijden 
voor senioren en junioren. 
 
Nico en Teun v/d Heuvel eerste winnaars. 
 
Afgelopen Zaterdag waren het de senioren die begonnen aan hun eerste koningswedstrijd. 
21 Liefhebbers hadden zich gemeld, en na loting werd om 8 uur het startsein gegeven. Het 
weer was in het begin nog redelijk, maar gedurende de wedstrijd begon het steeds harder te 
waaien, en was het best moeilijk om de hengel in bedwang te houden. Onze Boekelse 
delegatie was vandaag heer en meester. Nico v/d Heuvel werd de winnaar met 52 vissen en 
een gewicht van 1695 gram. Als tweede was het Math van Ooyen die 29 vissen aan de haak 
sloeg die tesamen 3252 gram wogen. De koning van vorig jaar, Nol v/d Ven moest het met 
de derde plaats genoegen nemen. Hij ving 41 vissen met een totaalgewicht van 1139 gram. 
 
Zondag was het de beurt aan onze juniorvissers om voor de koningstitel te gaan strijden. 
Helaas waren er een paar afmeldingen, zodat er maar 7 vissertjes aan de wedstrijd 
begonnen. De grote favoriet is dit jaar toch wel Teun v/d Heuvel, die al veel ervaring 
opgedaan heeft tussen veel topvissers. Hij maakte deze zondag zijn favoriete rol ook waar. 
Hij werd de absolute winnaar met 17 vissen die maar liefst 8382 gram wogen. Wesley 
Konings behaalde de tweede plaats met 8 vissen en 375 gram. Melvin Blummel was een 
goede derde met 7 vissen die 654 gram wogen. 
Mocht u de gehele uitslag willen zien, kijk dan op onze 
website:www.hsvonsgenoegengemert.nl. Onze website wordt op dit moment vernieuwd, 
maar u wordt via de oude site door gelinkt naar de nieuwe. Ook zijn de uitslagen te vinden in 
het publikatiebord bij ons clubgebouw. 
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