
 

 

Henk Geurkink wint de laatste GHV wedstrijd in 2013 
Wederom peuteren aan het Twentekanaal 

 
Na meer dan een maand zonder wedstrijd was het zondag 15 december eindelijk weer 

zover. De deelnemers aan de WinterCup konden weer de krachten met elkaar gaan meten, 

dit keer aan het Twentekanaal te Lochem. Normaliter vissen wij in de winter op het stuk 

achter de Intratuin maar helaas was dit parcours al gereserveerd, er zijn dus meerdere 

fanatiekelingen die ondanks de kou er op uit willen, dus moesten we verkassen naar het stuk 

tussen de Mogenzompsebrug-Grensbrug (richting Goor).Hier hebben we in het verleden wel 

vaker gevist en over het algemeen niet zo goed gevangen. Wat zou het worden vandaag, is 

er iemand in staat om de nummer 1 positie van Remko Stöteler over te nemen? Twee 

deelnemers konden niet meedoen en hadden zich, zoals het hoort, netjes afgemeld 

waardoor er geen zgn. slaapplekken waren in het parcours. 

 

In tegenstelling tot de vorige wedstrijd verkoos het merendeel, ondanks de venijnige 

zuidwesten wind, voor de vaste stok. Bijna iedereen viste op de 13 meter, maar een enkeling 

viste onder het kantje om de vis aan de schubben te komen. Naarmate wedstrijd vorderde 

werden de eerste voorns en een enkele halfwas brasem gevangen. Henk Geurkink viste op 

een meter of zes een dijk van een wedstrijd en wist, ondanks dat hij voor de eerste keer in 

het kanaal viste, 2 halfwasjes en twee brasems te vangen. Zijn linker buurman Willy 

Wayerdink deed het ook niet onaardig. Hij ving meer vis dan Henk maar deze waren 

allemaal een slag kleiner. Willy wist door deze vangst de derde plaats over te nemen van 

Frank Bomers, die helaas niet mee kon doen. 

 

Om 12:00u, kon de balans opgemaakt worden. Ondanks de verwachtingen is er niet 

onaardig gevangen, bij elkaar ruim 4,5 kilo wat het totaal nu op bijna 50 kilo brengt. Dit is 

alles behalve slecht voor een wintercompetitie in onze regio!!  

 

Uitslag 3e WinterCup wedstrijd 

1. Henk Geurkink  1784 gr. 

2. Willy Wayerdink  1382 gr. 

3. Rene Molenveld    863 gr. 

 

Stand na de 3e wedstrijd  

1. Remko Stöteler   10164 gr. 

2. Ivo te Kortschot    8576 gr. 

3. Willy Wayerdink        7025 gr. 

 

De eerst volgende wedstrijd wordt gevist Zondag 19 januari 2014, Twentekanaal 

(Lochemsebrug - Mogenzompsebrug). Maar voor die tijd organiseert de GHV i.s.m. René 

Bomers op woensdag 8 januari een nieuwjaarsreceptie bij Hengelsportspeciaalzaak René 

Bomers. Dit jaar hebben we een professionele dobbermaker uitgenodigd in de persoon van 

Ronald Hammers. Hij laat op vakkundige wijze zien hoe je zelf de mooiste dobbers kunt 

maken. Natuurlijk is er ruimte om gezellig te kletsen onder het genot van een hapje en een 

drankje. 



 

 

 

Het Bestuur van de GHV wenst iedereen een Gelukkig kerstfeest en een voorspoedig en 

succesvol 2014. 


