
Druk weekend voor Jeugdvissers Zuid West Nederland  
 

Na de verplichte pauze i.v.m. Corona stonden afgelopen weekend de eerste “echte” wedstrijden op het 

programma. Zaterdag was het tijd voor de ONK’s junioren, plaats van handelen was de Lage Vaart 

tussen Almere en Lelystad. Vorig weekend was op hetzelfde parcours al de Youth Challenge gevist, deze 

wedstrijd gold als voorbereiding voor de Open Nederlandse Kampioenschappen die dus afgelopen 

weekend op het programma stonden.  

De vangsten bestonden voornamelijk uit (hele) kleine baars en voorn. Plaatselijk werd een brasem 

gevangen, die vissen bepaalden ook direct de einduitslag. Helaas slaagde niemand van ons erin om zo’n 

vis te vangen. Toch een knappe prestatie van Robin, die wist goed voorns te vangen en behaalde 

daarmee de 4e plek in de U20-categorie. De overige teamleden eidigenden in de middenmoot. 

Wesley vertegenwoordigde onze federatie en ook hij viste een knappe wedstrijd, met bijna 2 kilo kleine 

vis een 3e plek in de sector en een 9e plek in de U15-categorie.  

 
Wesley met zijn vangsten 



Op zondag stond alweer de volgende wedstrijd op het programma, dit was het ONK teams. Onze 

jeugdige vissers zouden daar de strijd aangaan met de top van Nederland, hoe stoer is dat?! 

Waar op zaterdag de brasems ontbraken, bleken die op zondag plaatselijk massaal aanwezig. Zo was het 

hoogste daggewicht maar liefst 44 kilo! Helaas was dit niet voor ons team weggelegd. Linsey wist tussen 

al dit geweld ruim 5,5 kilo te vangen. Bram wist in het A-vak een hele knappe 4e plaats te behalen. De 

anderen visten voor wat ze waard zijn. Een knappe 11e plaats in de totaaluitslag tot gevolg. 

 

Linsey in actie 

Volgend weekend staat alweer de volgende wedstrijd op de planning, dan gaat de reis naar het Noord 

Hollandskanaal, waar we de volgende Youth Challenge vissen.  

Lijkt het jou leuk om ook eens mee te doen aan een viswedstrijd en ben je jonger dan 18 jaar, laat je 

gegevens achter bij de federatie en wie weet ben jij wel de volgende Nederlands Kampioen! 

 


