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Het weer zat niet mee deze dag, lichte regen maar toch nog een leuke opkomst  voor de viswedstrijd voor de 

jeugd van 6 t/m 13 jaar georganiseerd door Visclub “de Baars” en Stichting Jeugd en Jongerenwerk  It Podium 

uit IJlst.  En natuurlijk onze sponsor Dier all-inn uit Sneek. Om half twee waren de eersten al aanwezig,  

voor een goed stekkie. De inschrijving werd gedaan door mijzelf (Henk Koopstra).  

    

 
Met de hulp van Theo, Karel en Pietje kon de wedstrijd om 14:00 uur beginnen.  
Ook kwam onze vismaat Jan ons nog even helpen. 
Al snel lagen de eerste visjes al op de meetlat om daarna weer de vrijheid te krijgen. Er waren veel ouders en 
opa´s aanwezig om de jonge vissertjes te helpen. Hartelijk dank hier voor. Er was een jonge dame van 8 jaar 
die wist iedereen te verslaan met maar liefst 12 vissen. Toppie hoor. Ook dit jaar werd er weer getrakteerd op 
wat drinken en een lekkere versnapering. Namens het bestuur wil ik de vrijwilligers van Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk It Podium bedanken voor de goede zorgen. Om  15:30 uur was de viswedstrijd afgelopen.  
Totaal werden er 54 vissen gevangen.  
Na wat rekenwerk van onze vrijwilliger en vismaat Jan Boom kwamen we op de volgende uitslag: 

 6 t/m 7 jaar:       

1e  Ramon van der Land    
2e Dirk van de Meulen                                                      

8 t/m 9 jaar: 

1e Jasmine Jellema   
2e Dilan van der Land  
3e Eros Senna 
 
10 t/m 13 jaar:  (helaas) 
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De grootste vis werd gevangen door Eros Senna met een lengte van 42,0 centimeter. Hij ontving dan ook een 
mooie beker aangeboden door Dier all-inn te Sneek. Hartelijk dank hiervoor. Na de prijsuitreiking kwamen de 
winnaars nog even op de foto. De wedstrijdleider bedankte iedereen voor de medewerking en tot volgend 
jaar. Kijk voor alle foto’s op onze website www.hsvdebaars-sneek.nl bij menu verslagen. 

           Henk Koopstra. 

 

   


