
Mega vangst tijdens de 2de WinterCup wedstrijd. 
Remko Stöteler neemt de koppositie van Frank Bomers over. 

 
Na twee stormachtige weken met heel veel regen mochten de deelnemers op 
zondagochtend 10 november de krachten meten aan de Berkel bij Eibergen (Brug 
Haaksbergseweg). In het verleden is hier vaak erg goed gevangen, uitschieters van 
4 kilo of meer was eerder regel dan uitzondering. Maar we weten allemaal dat 
behaalde resultaten geen garanties bieden voor de toekomst.  
De Berkel stroomde aardig en dat vergt een andere aanpak. Wat zou het gaan 
worden..? Na het uitspreken van de verwachtingen en het traditionele glaasje 
kruidenbitter werd er geloot en kon er begonnen worden met het opbouwen.. Om 
negen uur werd door Henk Migchielsen het beginsignaal gegeven en kon er 
begonnen worden.  
 
Het was verrassend om te zien dat Ronnie van der Beek koos voor de Bolognese 
hengel. Deze speciale witvistechniek, met een ultralange telescopische werphengel 
die je eigenlijk als een vaste stok gebruikt, is met name in Italië razend populair en 
wint ook in Nederland aan populariteit. Het grootste gros van de overige deelnemers 
koos echter voor de feeder aangezien het vissen met vaste stok door de sterke 
stroming nagenoeg onmogelijk was. Wilde je toch met de vast stok vissen dan had je 
een dobber nodig van minimaal 6 gram. Na het aanvoeren met de feeder was het Ivo 
te Kortschot die binnen enkele minuten al een halfwas brasem binnen haalde. Over 
de rest van het parcours was het “nog” rustig. Na mate de wedstrijd vorderde werd al 
duidelijk dat het voor meerdere deelnemers een uitermate vruchtbare visochtend zou 
gaan worden. Meerdere deelnemers wisten een of meerdere dikke brasems van 2 
kilo of meer te vangen waardoor deze wedstrijd de boeken in gaat als een van de 
beste WinterCup wedstrijden aan de Berkel.  

 
Ivo te Kortschot en Willy Wayerdink met enkele dikke brasems 

Om 12:00u werd de balans opgemaakt. Zat na vandaag iedereen in de vis..?. Wie o 
wie was in staat om Frank Bomers zijn voorsprong te verkleinen..? In totaal is 33 kilo 
vis gevangen, dat is meer dan de vorige twee editie’s van de WinterCup bij elkaar.!! 
 
Uitslag 2de WinterCup wedstrijd 

1. Remko Stöteler  9274 gr. 

2. Ivo te Kortschot    7470 gr. 
3. Willy Wayerdink  5643 gr. 



 
Stand na de 2de wedstrijd  

1. Remko Stöteler  10164 gr. 

2. Ivo te Kortschot      8190 gr. 
3. Frank Bomers    6591 gr. 

 

De eerst volgende wedstrijd wordt gevist Zondag 15 december 2013, Twentekanaal 
(Mogenzompsebrug-Grensbrug). 

Jubileumfeestavond: Zaterdag 16 november is het dan zover. De 
Jubileumfeestavond. Het beloofd een gezellige avond te worden. Ben je van plan om 
te komen geef je dan op via feestavond@visseningroenlo.nl. Het is voor de 
jubileumcommissie van essentieel belang om te weten hoeveel mensen er komen!! 
Kom je niet dan heb je, als je meegedaan hebt aan een van de competities, 
zondagochtend van 10:00u tot 12:00u de tijd om je prijs op te halen. Geef wel door 
aan Henk of Frank dat je zondagochtend je prijs op komt halen. Doe je dit niet dan 
gaat de prijs de verloting in!! 
 
Grote roofvis wedstrijd aan de Groenlose Groenlose stadsgracht 
Op zondag 24 November 2013 wordt er aan de stadsgracht een grote roofvis 
wedstrijd gehouden. Het vissen op roofvis (snoek, snoekbaars en baars) wordt 
steeds populairder onder de vissers. Met name de Groenlose stadsgracht leent zich 
hiervoor uitstekend. Het is geen geheim dat de stadsgracht een hele mooie roofvis 
stand heeft. 
 
Deze bijzondere wedstrijd wordt gevist in het kader van het 75 jarig bestaan van de 
Groenlose Hengelsport Vereniging.   
De wedstrijd duurt van 8.00 uur t/m 12.00 uur en alle maatse roofvis telt mee. Er 
wordt gevist in vakken en om de 50 minuten wordt er gewisseld. De vraag is dan 
zondag 24 november niet OF maar hoe groot zijn de gevangen roofvissen. Er 
zwemmen namelijk exemplaren van ruim een meter rond. 
Je kunt je opgeven via jubileumactiviteit@visseningroenlo.nl   
of bij Hengelsportspeciaalzaak René Bomers aan de Winterswijkseweg 18 in 
Groenlo. 
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