
 

 

Koppel Leo Helmers en Bennie Vrijdag 

  winnaar 1ste  Mysteriekoppel in de historie van de GHV. 

Dit jaar, in het kader van het 75 jarig bestaan,  geen “normale” ledenkoppel maar een Mysteriekoppel. Concept 

van de Mysteriekoppel is simpel, ruim voor aanvang van de wedstrijd zijn er op basis van de steknummers koppels 

gemaakt en iedere deelnemer vist zijn/ haar eigen wedstrijd. Pas tijdens de prijsuitreiking weet je met wie je 

gevist hebt.  

Op zondag 1 september waren 32 deelnemers, 31 heren en 1 dame op tijd aanwezig. Om  07:15u werd op de 

Maliebaan begonnen met loten en de deelnemers vertrokken naar de gelote stek. De wedstrijdcommissie had 

wederom een mooi parcours uitgezet (vanaf de kloostertuin, via de Deken Hooymansingel, Geitenkamp, Halve 

Maan en het Hertenkamp)  met veel ruimte (± 12 meter) tussen de vissers. Over de omstandigheden viel er niet 

te klagen, het was droog en in het begin stond er nagenoeg geen wind. Grote vraag was of de brasem net als de 

voorgaande wedstrijden weer veelvuldig gevangen zouden worden. 

Na een klein uurtje voorbereiden klonk het beginsignaal en kon er gevoerd en gevist worden. Al vrij snel werden 

de eerste visjes gevangen worden. Op veel stekken was het peuteren om de vis aan de schubben te komen en was 

het gokken op die ene platte de enige optie om veel gewicht in de schaal te brengen. terwijl op andere stekken de 

vis vrij makkelijk te vangen was. Na een half uur werden bij het Hertenkamp de eerste platten gevangen, op het 

overige parcours was het nog kleine voorn en baars die in de leefnetten verdwenen al werden deze wel steeds wat 

groter. Om 11:30u werd de balans opgemaakt, 2 deelnemers wisten meer dan 3 kilo vis ter weging aan te bieden, 

zat jou koppelmaat hier tussen dan zat je goed. Maar ja, dat was nog niet bekend..  

Om 12:30u was het clubgebouw geopend voor de BBQ en de prijsuitreiking, en werd er onder het genot van een 

hapje en een drankje de wedstrijd nog eens dunnetjes over gevist. Om 13:30u was het dan eindelijk zover, de 

jubileumcommissie had de vangsten bij elkaar opgeteld en de prijsuitreiking kon beginnen. Uiteindelijk heeft het 

lot bepaald dat de nummers 1 en 2 (Leo Helmers en Bennie Vrijdag) aan elkaar gekoppeld waren waardoor ze met 

overmacht deze unieke wedstrijd wisten te winnen. 

 

 
Uitslag Mysteriekoppel 2013: 

1. Leo Helmers – Bennie Vrijdag   6832 gr. 
2. Theo Wayerdink – Gerrit Oosterholt 3191 gr. 

3. Erik Bos – Frank Bomers   3176 gr. 
4. Leo te Koppel – Frans Oosterholt  2157 gr. 

5. Rene v/d Mosselaar – Rick van Koot 1936 gr. 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

De volledige uitslag staat op www.visseningroenlo.nl 

Uiteindelijk is er door de 16 koppels 28497 gr. vis gevangen waaronder enkele prachtige brasems, Bennie Vrijdag 

wist zelfs een puntgave brasem te vangen van een dikke 2 kilo. 

Na het officiële gedeelte en de verloting was het nog lang gezellig in het “Wilgenpark” en volgens de deelnemers is 

de Mysteriekoppel voor herhaling vatbaar. 

Al met al kunnen we terug kijken op weer een geslaagde jubileumactiviteit, Jubileumcommissie en 

wedstrijdcommissie bedankt voor de goede organisatie en Betsy en Pien voor de hulp bij de verloting en de BBQ. 

 

http://www.visseningroenlo.nl/

