
 
Toppers winnen Open Koppel viskampioenschap van Groenlo! 

 
Ze vissen al jaren mee met de grote viswedstrijden die de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) 
organiseert aan de stadsgracht in Groenlo. Maar telkens visten ze naast de prijzen. Maar afgelopen 
zaterdag 19 mei 2012 was het dan eindelijk zover. Niemand minder dan oud wereldkampioen (1982) 
Lud Wever en Eddy van den Hoogen (2

e
 wk 2004) wisten de voorjaar visklassieker op hun naam te 

schrijven. De Open Koppel viswedstrijd in Groenlo staat al jaren op de landelijke wedstrijdkalender en 
dat betekent steevast deelnemers uit het hele land. Men prijst telkens de goede organisatie en de 
gemoedelijke sfeer. 

 
Lud en Eddy in actie in een eerdere editie 

 

Wedstrijd 
Ditmaal hadden Henk Migchielsen en Wesley Helmers een zeer mooi wedstrijdparcours uitgezet. Het 
weer was prachtig maar de vangsten vielen een beetje tegen. Het zeer wispelturige weer is hier debet 
aan aldus een deelnemer. Maar zoals de deelnemers uit Utrecht het zo mooi verwoordden: “We 
komen helemaal uit Utrecht, hebben weinig gevangen maar alleen al om hier zitten te vissen is al 
geweldig. Wat een geweldig mooi viswater hebben jullie”. Het hele wedstrijdverloop had een goed 
verloopt. Na afloop had in kantine van de SV Grolse Boys de prijsuitreiking plaats. En werd er nog 
gezellig nagepraat over deze mooie goed georganiseerde wedstrijd. 
 

 
 

Van links naar rechts; Jos Giessen, Wesley Helmers, Eddy v/d Hoogen, Lud Wever, D. van Rijssen en Henk Bargerman. 



 
 
Uitslag 
1) Eddy v/d Hoogen-Lud Wever  (Boxmeer)  2.823 gram 
2) Jos Giesen-Wesley Helmers  (Groenlo)  1.738 gram 
3) Henk Bargerman-D.van Rijssen (Borculo)  1.398 gram 
4) Huub van Ekeris-Hans Wijdeveld (Velp)          796 gram 
5) Wilco van Heusden-Edwin van Lith  (Velp)          752 gram 
6) Frans Oosterholt-Dinja Oosterholt (Groenlo)      678 gram 
7) Rieks Loves-Erik Froglage  (Haaksbergen)        578 gram 
8) Ivo te Kortschot-Stephan Izaks (Groenlo)     507 gram 
9) Rene Graat-Ronnie v/d Beek  (Oeffelt)     505 gram 
10) J. Galgenbeld-Rene Wilderink (Haaksbergen)        486 gram 
 
50+ viswedstrijd 
Binnenkort wordt weer gestart met de 50+ viswedstrijden. Dit zijn drie wedstrijden op rij die op de 
volgende woensdagmiddagen gevist worden: 30 Mei, 13 en 27 Juni 2012. Er wordt gevist van 15.00 
uur tot 18.00 uur. Vanaf 13.45 uur wordt er geloot op de Maliebaan. Daar krijgt men telkens te horen 
waar er aan de gracht gevist wordt die middag. Voor meer info over deze serie van drie wedstrijden 
zie www.visseningroenlo.nl 
 
 

http://www.visseningroenlo.nl/

