
 

Nieuw visparcours verrijking voor viswedstrijd om Grolse kanon 
 
De deelnemers aan  de 31e editie van het Open kampioenschap vissen om het Grolse kanon 

dat op zaterdag 11 augustus is gevist kregen te maken met een nieuw wedstrijdparcours. Door 

de wedstrijdcommissie was de Kloostertuin en de Dkn. Hooijmansingel in het 

wedstrijdparcours betrokken. Dit was werkelijk een verrijking. Nu konden de deelnemers ook 

iets verder uit elkaar gezet worden. De Groenlose Hengelsport Vereniging had werkelijk niets 

aan het toeval overgelaten en kon na afloop vele complimenten over het vissen in de 

stadsgracht in ontvangst nemen. Ondanks dat er in de regio nog enkele grote wedstrijden 

gevist werden namen aan de wedstrijd om het Grolse kanon toch nog 72 liefhebbers deel. Dit 

aantal had makkelijk richting de 85 deelnemers kunnen gaan. Maar door de vakantie en het 

feit dat enkele landelijke toppers zich op het laatste moment had moeten afmelden wegens 

verplichtingen op nationaal niveau bleef het bij 72 deelnemers. Een aantal waar veel 

organisatoren meteen voor zouden tekenen. 

 

 
 

 

 

Wedstrijd 

Om 6.30 uur was het al een drukte van belang in het clubhuis van de SV Grolse Boys. Om 

exact 7.00 uur vond de briefingplaats en toen kon er geloot worden. Dit had een vlot en 

vlekkeloos verloop. Kort daarna togen de deelnemers naar de stadsgracht om hun gelote 

visplek op te bouwen. Om exact 9.00 uur klonk het beginsignaal en al snel belandden de 

eerste vissen in het net. De vis beet met vlagen, dan was het stil en plotseling begonnen ze 



 
weer te azen. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Cas Punte uit Ulft met 3.713 

gram aan vis. Gevolgd door Erik Nijland (3007 gram) en Clemens Gebbink (2807 gram)Beste 

Groenlose visser was Leo te Koppel met 2.242 gram.  

 

 
Van Links naar rechts 

Clemens Gebbink, Cas Punte, Erik Nijland, Leo te Koppel 

 

 

 

De prijzen werden uitgereikt in het clubhuis van de Grolse Boys en daar kon ook nog gezellig 

worden nagepraat. Door de Groenlose Hengelsport Vereniging werd al aangekondigd dat 

volgend jaar de Jubileum wedstrijd om het Grolse kanon gehouden wordt. Dan namelijk in 

2013 bestaat de GHV 75 jaar. Dit zal o.a. gevierd worden met heel bijzondere viswedstrijden. 

Maar hierover later veel meer. Voor  alle info over de GHV en de viswedstrijden kunt u 

terecht op www.visseningroenlo.nl 

 

 

http://www.visseningroenlo.nl/

