
 

Verslag jeugdviswedstrijd 31 augustus 2017. 
 
Het was weer zover Visclub de Baars en de Vriendschap hebben 31 augustus middags 
om 15.00 uur  weer een jeugdwedstrijd georganiseerd. De locatie was de Slupfeart bij de 
wijkvereniging de Watertoren.  
 
Dit alles werd gesponsord door Hengelsport Friesland uit Sneek: 
 
 
Tegen kwart voor 3 hadden er zich 12 kinderen aangemeld. Onze inschrijver was Henk 
Koopstra. De categorieën werden ingedeeld in  de leeftijd van 5 t/m 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 
en 11 t/m 12 jaar. Het weer was deze dag perfect. Het kon niet beter, en de jeugd was 
dan ook goed op schik. Ze hadden er zin in en konden niet wachten. Om precies 15.00 
uur werd het startsein gegeven.  
 

   
 

   
 

De kinderen werden allemaal een goede vangst toegewenst. Ze mochten vissen met 
maden, wormen en deeg. Het was  meteen al raak. Er werd her en der al vis gevangen 
zoals roofblij, vorens en baarsjes. De vrijwilligers hadden het dan ook druk met het meten 
van de vis. Tussentijds werd de jeugd verwend met een versnapering zoals mars, chips 
en ijsjes. Dit werd verzorgd door onze trouwe vrijwilliger Berend Kok, daarbij geholpen 
door Henk Batstra. Voor de vrijwilligers was er koffie, en thee dit werd verzorgd door de 
wijkvereniging de Watertoren. 

 



 

    
 
De kinderen vermaakten zich best vooral doordat ze vis vingen, de een was nog feller dan 
de ander. Onderhand was het tijd om te stoppen er was afgesproken om tot 16.30 uur te 
vissen. Lieve kinderen het is tijd. Graag de kaartjes inleveren en jullie horen zo meteen 
wie er in de prijzen valt. Henk Koopstra had de handen vol om het uit te zoeken wie o wie 
in de prijzen was gevallen. Het is spannend. Beste kinderen het is zover hier is de uitslag: 
 
5 t/m 7 jaar: 
 
1e prijs Ramon van der Land   13 stuks lengte 169,0 cm. 
2e prijs Dylan van der Land      9   stuks lengte 126,0 cm. 
3e prijs Kyaro Serra            9   stuks lengte 123,7 cm. 
 

    
 

8 jaar: 
 
1e Pieter van Eerten          14 stuks lengte 194,8 cm. 
2e Djenda van der Land          9   stuks lengte 141,5 cm. 
3e J. Hiemstra                    5   stuks lengte   67,5 cm.         
 
 



 

9 jaar: 
 
1e Quince van der Land          15 stuks lengte 216,1 cm. 
 

    
 
11 t/m 12 jaar: 
 
1e Stella Serra                    4 stuks lengte    57.9 cm. 
 

 
 
De totale vangst was schrik niet 83 stuks. Geweldige vangst dus. Alle prijswinnaars 
werden beloond met bekers en medailles en een hengel. De grootste vis werd gevangen 
door twee meisjes met dezelfde lengte van 20 cm. Dat waren Stella Serra en Djenda van 
der land. Deze kregen een prachtige beker die was aangeboden door onze Sponsor 
Hengelsport Friesland. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. En we willen ook de 
vrijwilligers van wijkvereniging de Watertoren en onze sponsor bedanken voor hun inzet 
en steun. Het was een prachtige middag. Allemaal wel thuis.  
 
                                                                          T. Batstra 

   

 

 


