Nieuws uit de regio

LIMBURGCUP

Limburg
Het podium van de C-categorie.

De beste jeugdwedstrijdvissers van Limburg
(categorie B en C) streden de afgelopen zomer om de
Limburgcup. In de gezellige ambiance van HSV de Put
uit America, visten jongens en meisjes van 10 tot en
met 17 jaar om fraaie prijzen én uiteraard om de cup.
Tekst en foto’s Theo Hendriks

N

et als bij voorgaande
edities van de Limburgcup, had HSV
de Put uit America de organisatie op zich genomen. De vereniging zorgde voor een prima
sfeer en uitstekende faciliteiten, zoals een fraaie tent voor
bezoekers en een uitstekende
catering. Zelfs het weer werkte
mee op 10 augustus. Ook
waren er voldoende en heel
mooie prijzen te winnen. Het
wedstrijdterrein zag er dankzij
de inzet van organisatie en
vrijwilligers, uit om door een
ringetje te halen.

VEEL WIND
Er werd deze dag gevist in
twee categorieën, verdeeld over
drie vakken. De junioren (B categorie leeftijd 14 t/m 17 jaar)
zaten vooraan langs de vijver
en de jongste (C-categorie,
leeftijd 10 t/m 13 jaar) werden
verdeeld over de spoor- en
wegkant. Na de loting ging de
wedstrijd om 15:00 van start.
Doordat met name de kleinere vis eenvoudig te vangen
waren en vanwege een nieuw
telsysteem, kregen de deelne-

mers per gevangen vis vijftig
gram bonus. De wind maakte
het sommige van de visser niet
eenvoudig. Met moeite konden
zij hun dobber goed op de
plaats houden. Al vrij snel
had iedereen echter zijn of
haar eerste visje te pakken en
werden ook de eerste grotere
vissen gevangen.
Een aantal vissers hield de
spanning hoog door echt goed
tegen elkaar op te vissen. Het
was daarom moeilijk te zeggen wie deze wedstrijd zou
gaan winnen. De weging en
telling die na het eindsignaal
van 18:00 uur plaatsvond,
moest uitsluitsel bieden. Rond
19:30 uur was de vis gewogen
en geteld en was duidelijk wie
zich een jaar lang de beste
jeugdvisser van Limburg mag
noemen.

WINNAARS
In de C-categorie was het
Patrick Gommans uit Lottum die de titel opeiste met
een schitterend totaal van
4932 gram. Patrick liet zien dat
je op grotere vis moet durven
vissen om ze te kunnen van-

De top drie van de B-categorie

gen. De tweede plek ging naar
Luuk Muggleton uit Linne
met 2408 gram. Luuk won de
wegkant, Patrick de spoorkant.
De derde plek ging naar Daan
van Wylick uit Lomm met
4191 gram. Alle deelnemers,
van harte gefeliciteerd.
De B-categorie had minder
inschrijvers dan de C. Het
deelnemersveld werd er echter
niet minder interessant om.
Martijn Muurmans uit Helden
wist door strak te vissen,
met een totaal gewicht van
8488 gram de cup te bemachtigen. De tweede plek ging naar
Juul Slabbers uit Linne. Hij
wist deze wedstrijd de meeste
stuks te vangen, maar kwam
uiteindelijke op een totaalgewicht van 7122 gram. Plaats

drie was voor Micah Trines, de
winnaar van vorig jaar. Micah
wist een aantal mooie brasems
te vangen. Het was echter niet
voldoende om zijn kampioenschap te prolongeren. De
deelnemers maakten er een
spannende wedstrijd van.
Alle prijswinnaars van harte
gefeliciteerd.
In de C-categorie voor meisjes,
die voor het gemak met de jongens meevisten, werd de wedstrijd aan de wegkant gewonnen door Jennifer van Houtert
van HSV de Vriendenkring.
Zij wist drie vissen te vangen,
met een totaalgewicht van
256 gram, Lisanne Pouwels
van HSV de Heisnutters, werd
winnaar van de spoorkant, met
een totaal van vijf gevangen

vissen, met een totaalgewicht
van 288 gram. Helaas was
er voor deze topvissers geen
eremetaal te verdienen. Hierin
komt in de toekomst mogelijk
verandering. Lisanne en Jennifer, van harte gefeliciteerd met
het fraaie resultaat.

SELECTIE
Sportvisserij Limburg wil
naar een competitieve structuur onder de jeugd, zodat
de beste jeugdvissers uit de
provincie aanspraak kunnen
maken op een plek op het
Nederlands kampioenschap.
Volgens deze structuur vindt de
eerste selectie plaats
binnen de hengelsportverenigingen,
in één of meerdere

wedstrijden. De beste vissers
per vereniging ontmoeten
elkaar daarna tijdens regiowedstrijden. Op deze manier kun je
als federatie de beste jeugdwedstrijdvissers selecteren. Deze
vissers komen tegen elkaar uit
in de provinciale wedstrijd: De
Limburgcup.
Dit ideale scenario is jammer
genoeg nog niet helemaal
bereikt. De wedstrijdcommissie van Sportvisserij Limburg
vindt het echter zeer belangrijk
dat deze structuur van selectiewedstrijden goed in de praktijk
gaat werken. Het uiteindelijke
doel van de federatie is om het
federatieve kampioenschap de
Limburgse afvaardiging naar
het Nederland Kampioenschap
te selecteren.
Ook het afgelopen jaar zijn er
voorafgaande aan de “Limburg
cup” regiowedstrijden gehouden. Deze waren niet zo succesvol. Enerzijds kwam dit door
het kleine aantal deelnemende
verenigingen. De slechte vangsten en het slechte weer gooiden ook roet in het eten. Het
kiezen van een representatieve
selectie werd hierdoor praktisch
onmogelijk. De selectie voor het
hierboven beschreven kampioenschap bestond uit jeugdvissers die hadden aangetoond
over voldoende vaardigheid
en kennis te beschikken voor
het vissen van een federatief
kampioenschap.

LISANNE POUWELS: KAMPIOEN IN DE DOP
Lisanne Pouwels (11) van HSV de Heisnutters, maakte indruk door van alle C-meiden het hoogste totaalgewicht bij elkaar te vangen. Dat is niet zo maar puur geluk. Lisanne is een echte wedstrijdvisser. “Ik vis
bij ons in het dorp alle jeugdwedstrijden. Bij onze hengelsportvereniging heb ik veel prijzen gewonnen.
Ik ben al een keer koningin geweest en ik heb ook al een aantal keren het eindklassement gewonnen, van
de beste jeugdvisser over het seizoen.”
De Limburgcup is een mooie kroon op het seizoen van Lisanne. “Dit jaar heb ik voor het eerst buiten de
vereniging wedstrijden gevist. Als kwalificatie voor de Limburgcup heb ik de Noord-Limburgcup gevist
over drie wedstrijden.”
Lisanne komt uit een visfamilie. Van haar vader en broer krijgt ze veel ondersteuning. “Meestal helpen
ze me met vissen. Als zij een keer niet kunnen, zorgen we dat er iemand anders bij me zit. Mijn papa zit
tegenwoordig vaker bij mij, dan hij zelf gaat vissen.”
Als het aan Lisanne ligt blijft ze ook in de toekomst wedstrijden vissen. “Ik moet wel even kijken of het
te combineren is met mijn school en mijn andere hobby, tennissen. Maar als het even kan, ga ik ermee
door. De Limburgcup was zeker een wedstrijd die ik volgend jaar weer wil vissen. Het is een mooie
ervaring en ieder jaar leer je er weer iets bij.”
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Jong talent Lisanne

Pouwels.
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