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Betreft:  5de Koningswedstrijd Junioren en Senioren 
 
 
 
 
5de Koningswedstrijd 2015 gewonnen door Nol v/d Ven en Tjeu Rooijakkers 
 
De 5de koningswedstrijd in een reeks van 6 is afgelopen weekend gevist op visvijver " De 
Dribbelei " in Gemert. Bij de senioren is de koning reeds bekend, maar bij de jeugd is de 
strijd nog zeer spannend, en komt het aan op de laatste wedstrijd, die in September gevist 
zal worden. 
21 Deelnemers bij de senioren visten afgelopen zaterdag bij stralend weer, waarbij de 
vangsten, op enkele vissers na, matig te noemen waren. De favoriet voor de titel, Nol v/d 
Ven maakte die rol ook deze dag weer waar. Hij wist ook deze keer de eerste plaats in de 
wacht te slepen door 68 vissen te vangen met een totaalgewicht van 2135 gram. De strijd 
voor de 2de plaats zal ook op de laatste wedstrijddag pas beslist worden. Het verschil tussen 
de nummers 2 en 3 is maar 1 punt. Deze dag was de 2 de plaats voor Arie Bijbelse. Hij wist 
39 vissen te vangen met een gewicht van 2176 gram. De 3de plaats ging naar Henk Steegs, 
die ook nog volop in de race is voor de 2 plaats in het eindklassement. Hij ving 64 vissen die 
totaal 1804 gram wogen. 
Anders dan bij de senioren, wordt de strijd pas beslist op de laatste wedstrijddag. Er zijn nog 
4 kandidaten, die allemaal nog in de race zijn voor de titel. Het verschil met de nummers 1 
t/m 4 is maar 3 punten, dus het zal een spannende laatste wedstrijd worden. 
Ze troffen het niet met het weer, maar dat weerhield de jeugdige vissertje er niet van, om er 
weer volop tegenaan te gaan. Er werd redelijk vis gevangen, maar de overduidelijke winnaar 
werd Tjeu Rooijakkers. Hij ving het meeste aantal vis nl. 54, en het meeste gewicht nl. 2382 
gram. Ook Melvin Blummel doet nog mee om de titel, en moest het vandaag stellen met de 
2de plaats. Hij ving 30 vissen met een totaalgewicht van 796 gram. De 3de plaats was deze 
dag voor Kevin Strijbosch met 24 vissen en 1194 gram. 
De laatste wedstrijden worden gevist op 5 en 6 September. As. Zondag wordt de marathon 
gevist van 6.00 uur tot 18.00 uur, met een kleine pauze tussendoor. Men kan zich nog 
opgeven tot Donderdagavond. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van HSV 
Ons Genoegen. 
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