
 
Mega vangsten tijdens Open Koppel viswedstrijd! 

Stadsgracht in Groenlo laat zich van haar beste kant zien 
 
Op zaterdag 2 mei 2009 werd onder werkelijk ideale omstandigheden de traditionele Open 
Koppel wedstrijd gevist aan de Groenlose stadsgracht. De Groenlose Hengelsport Vereniging 
tekende voor de perfecte organisatie. Ook ditmaal hadden zich weer veel regionale en landelijke 
toppers ingeschreven. In totaal deden er 49 koppels mee, wat nagenoeg ‘volle bak’ betekende. 
Om 7.00 uur werd begonnen met de loting die een soepel verloop had en die volgens een 
deelnemer zeer professioneel gebeurde. Hierna togen alle deelnemers naar de stadsgracht om hun 
visplek op te bouwen. Daar wachtte de deelnemers een werkelijk zeer fraai wedstrijdparcours. 
 

 
 
De wedstrijd 
Meteen na het startsignaal werden de eerste vissen al gevangen en na afloop bleek dat bijna 
iedereen wel vis in het bewaarnet had. Wat wel een groot verschil maakte was het feit of je in de 
zon zat of niet. Aan de zonkant (globaal Halve Maan / hertenkamp/ Canisiushof) bleef de vis het 
de hele wedstrijd goed doen en er werden dan ook grote vangsten genoteerd. Ook kon je hier 
lekker in je t-shirt zitten te vissen. In de schaduw een heel ander verhaal, het was er fris en de 
vissen beten er een stuk minder. Toch gaat deze Open Koppelwedstrijd de boeken in als de 
wedstrijd met de megavangsten. Maar liefst tien koppels wisten méér dan 3 kilo vis te vangen 
waarvan vijf koppels zelfs meer dan vier kilo. 
Na het eindsignaal bleken de heer en mevrouw Scheltema uit Hengelo (O) maar liefst 5.140 gram 
vis te hebben gevangen en hiermee behaalden ze de eerste plaats. Een mooie tweede plaats was 
er voor het Groenlose koppel Ivo te Kortschot en Frank Bomers met 4.540 gram. Derde werd 
Grollenaar Stephan Izaks die samen met W. Mentink uit Winterswijk 4.500 gram aan vis wisten 
te vangen. 
 
 



 
Huldiging 
 
Na afloop kwamen nagenoeg alle deelnemers bijeen in het clubhuis de Pioniers. De sterke 
verhalen waren hier niet van de lucht en menigeen kon vertellen dat als die grote vis er niet was 
afgeschoten dat ze dan nog veel hoger geëindigd zouden zijn. De rekenmeesters van de GHV 
begonnen met het opmaken van de einduitslag. De spanning in het clubhuis was te snijden en om 
half drie maakte voorzitter Herman de uitslag bekend. Hij bedankte de wedstrijdcommissie en de 
overige leden van het bestuur die er opnieuw in waren geslaagd om er een geweldige wedstrijd 
van te maken.  
 
Uitslag Open Koppel 2-5-2009  
 

1  H.Scheltema - T.Scheltema Hengelo (o) 5140 
2  I. te Korschot -F. Bomers Groenlo 4540 
3  S.Izaks - W. Mentink Groelo 4500 
4  W.Smid - B.Gerrits Vroomshoop 4400 
5  E.van Lith - W. van Heusden Velp 4300 
6  B.Rooks - H. Huijskes Groenlo 3980 
7  M.Bakker - B.Spijkers Groenlo 3920 
8  W.Winter - C. Bakker Vriezenveen 3900 
9  B.te Woerd -R.Garsteveld Lichtenvoorde 3260 

10  W.Blom - F.Keizers  Haaksbergen 3260 
 


