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Betreft:  3de Koningswedstrijden 
 
 
 
 
Koningswedstrijden van HSV Ons Genoegen gewonnen door Rien v/d Ven en Teun v/d 
Heuvel. 
 
Afgelopen weekend werd de 3de wedstrijd gevist, met als inzet, de koningstitel zowel bij de 
senioren als bij de junioren. Zaterdag begonnen 22 senioren vissers om 8.00 uur aan hun 
wedstrijd. Het weer zat niet mee, want het heeft bijna de gehele wedstrijd geregend. Toch 
wisten 7 vissers boven de kilo te vangen, en het gemiddelde aantal was bijna 17 over al de 
vissers. Rien v/d Ven wist er 44 te vangen met een gewicht van 2809 gram, want hem de 
1ste plaats bezorgde. Nol v/d Ven werd 2de met 55 vissen en 2048 gram. De 3de plaats ging 
naar Ron Eymers die 31 vissen ter weging aanbood, en kwam tot 1220 gram. 
 
De junioren hadden zondag meer geluk met het weer. Het was een stralende dag en de 
vangsten vielen ook niet tegen. 3 vissers kwamen boven de 2 kilo en het gemiddelde van de 
junioren was bijna 22. Uitschieter met het gewicht was Teun v/ d Heuvel. Hij viste 6392 gram 
bij elkaar met 49 vissen, en dat was goed voor een 1ste plaats. Tjeu Rooijakkers ving de 
meeste vissen nl. 59. Zij wogen samen 2051 gram en dat  leverde hem een 2de plaats op. 
3de werd Melvin Blummel, die tevens de grootste vis ving, een brasem van 46 cm. Melvin 
wist 19 vissen te vangen die tesamen 2851 gr wogen. Een compliment moet gegeven 
worden aan Niels Arts. Hij deed voor de eerste keer mee, en wist toch nog 8 visjes te 
vangen. Goed gedaan Niels. 
Voor de gehele uitslag kunt u terecht op de vernieuwde website van HSV Ons Genoegen 
Gemert, of in het publicatieborden bij het clubgebouw. 
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