
Stormachtige start WinterCup editie 2013/ 2014. 

De Gracht weer opgenomen in het wedstrijdschema. 

Een week na de laatste wedstrijd van de grachtencompetitie is de eerst WinterCup 
wedstrijd gevist aan de Groenlose Gracht. Met elf deelnemers, evenveel als de 
vorige editie, kon er dus begonnen worden aan deze leuke competitie. Dit jaar zijn er 
drie deelnemers terug van weggeweest maar helaas hebben ook drie deelnemers 
die de afgelopen jaren mee hebben gedaan zich niet opgegeven. Desalniettemin 
doen we er alles aan om er weer een mooie en gezellige competitie van te maken.Na 
een extra uurtje nachtrust waren de deelnemers allen mooi op tijd aanwezig en na 
het traditionele glaasje kruidenbitter werd er geloot. Het weer was de afgelopen week 
goed geweest en gezien het feit dat er vorige week redelijk goed gevangen was 
waren de verwachtingen hoog gespannen. 

De wedstrijdcommissie had de nummers uitgezet in de Kloostertuin. Hier is over het 
algemeen altijd wel een visje te vangen, maar hoe zou het de eerste WinterCup 
wedstrijd gaan..? Zeker op een stormachtige dag als deze. Vooraf hadden de 
deelnemers afgesproken dat als iedereen klaar was er kon worden gevist in plaats 
van te wachten tot negen uur.  

Rond de klok van kwart voor negen was iedereen klaar en kon het beginsignaal 
gegeven worden. Zoals verwacht viste iedereen met de vaste stok. Het merendeel 
begon met vissen net onder het kantje nadat ze op de 9, 10 of 11 meter een voerplek 
aangemaakt hadden. Al vrij snel na het beginsignaal werden de eerst visjes 
gevangen, zoals gebruikelijk allemaal klein van stuk maar naarmate de wedstrijd 
vorderde werden ze steeds een stuk groter. Tijdens de hele wedstrijd werden we 
verrast door fikse regenbuien met de daarbij behorende windvlagen wat resulteerde 
in een defect hengeldeel bij Bennie Rooks en meerdere defecte paraplu’s. Verder 
gelukkig geen materiele schade. 

Over bijna het hele parcours werden er mooie maat voorns gevangen, ze zitten er 
dus gelukkig nog steeds. Ook zijn er enkele mooie baarzen gevangen, de echte 
dikke brasems lieten vooralsnog op zich wachten. Halverwege de wedstrijd ging het 
verhaal rond dat er op het parcours door Frank Bomers dikke vis gevangen was. 
Waren dit de bonusvissen die iedereen graag vangt..? Op enkele stekken vielen de 
beten wat terug, sporadisch werd er nog een visje gevangen. Wist je de vis aan de 
praat te houden dan zat je goed en kon je de hele wedstrijd doorvangen.. 

Om 12:00u, kon de balans opgemaakt worden. Was het Remko Stöteler die de 
goede lijn van dit seizoen door wist te zetten, de kersverse Grachtencompetitie 
kampioen Frank Bomers of ..? 

Uitslag 1ste WinterCup    

        

1. Frank Bomers 5061  gr. 

2. Remko Stöteler 890  gr. 

3. René Molenveld 863  gr. 



In de eerste wedstrijd van deze WinterCup editie is in totaal 9977 gram vis gevangen 
en zit, op Willy Wayerdink (heeft niet mee gevist ) en Andre Stokkink na, iedereen in 
de vis. Dat was vorig jaar na de eerste wedstrijd wel anders. 

De eerst volgende wedstrijd wordt gevist op zondag 10 november aan de Berkel  te 
Eibergen (Brug Haaksbergseweg). Dit stuk van de Berkel is voor het eerst sinds 
jaren ook weer opgenomen in het wedstrijdschema.   

Jubileumfeestavond: Alle leden van de GHV, dus ook degene die niet mee gevist 
hebben met een van de vele competities, zijn van harte wel welkom op onze 
Jubileumfeestavond. Wil jij bij deze aanwezig zijn, stuur dan een mail naar 
feestavond@visseningroenlo.nl en geef aan met hoeveel personen je komt. 
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