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Betreft:  Marathon 2015 
 
 
 
 
Kees van Wanrooij wint de marathonwedstrijd van HSV Ons Genoegen. 
 
18 Deelnemers, waaronder 6 junioren begonnen zondagmorgen om 0.600 aan de wedstrijd 
die tot 18.00 uur zou duren, met daartussen 1 uur pauze om de inwendige mens wat te 
versterken. Het weer was de vissers niet gunstig gezindt, want het regende het grootste 
gedeelte van de wedstrijd. Maar dat werd gecompenseerd door de goede vangsten tijdens 
het eerste gedeelte. Na telling en weging, werd het duidelijk, dat het tussen 6 deelnemers 
zou gaan. Deze vingen gezamenlijk 498 vissen, waarvan Twan Rooijakkers er 103 voor zijn 
rekening nam. De vraag was nu, wie houdt de vissen op zijn stek, want meestal zijn na de 
pauze de vangsten een stuk minder. Lamber van Wanrooij was daar de dupe van en zakte 
terug van de 4de naar de 8ste plaats. Een knappe prestatie werd geleverd door ons juniorlid 
Melvin Blummel. Hij wist het middaggedeelte te winnen, en klom van de 15de naar de 6de 
plaats. De 5de plaats veroverde Hans Smits met 114 vissen en 3729 gram. 4de werd Nol v/d 
Ven met 121 vissen en 4131 gram. De top 3 werd gevormd door Ad van Dooren die 3de 
werd met 145 vissen en 3752 gram. Twan Rooijakkers zakte s,middags ook wat terug en 
werd uiteindelijk 2de met 128 vissen die totaal 5660 gram wogen. Het meest constant was 
Kees Van Wanrooij. Hij werd dan ook de verdiende winnaar van deze lange visdag. Hij viste 
155 stuks bijelkaar, die een totaalgewicht van 5177 gram hadden. 
As.zaterdag wordt een wedstrijd gevist ter gedachtenis aan ons gestorven erelid Jan van 
Hout. Die wedstrijd is van 8 tot 12 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van 
HSV Ons Genoegen. 
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