
 
Vistoppers razend enthousiast over Groenlose Stadsgracht! 

 
Het gebeurd niet vaak dat als je een grote viswedstrijd organiseert je als Groenlose 
Hengelsport Vereniging zo veel complimenten krijgt. En dat nog wel van de Nationale 
damesselectie die mee viste op zaterdag 11 mei 2013 tijdens het Open NK voor 
teams van drie personen. Opmerkingen als; ‘Wat een prachtig viswater, wees er 
zuinig op’ of ‘wat een perfecte organisatie, dat zie je niet vaak’ waren zomaar een 
aantal opmerkingen na afloop. Een mooier cadeau voor ons 75-jarig bestaan dit jaar 
hadden we ons niet kunnen wensen aldus een zegsman van de jubilerende 
Groenlose Hengelsport Vereniging. 
 
De wedstrijd 
Al vroeg was het een drukte van jewelste in het clubhuis van de SV Grolse Boys. 
Daar vond de loting en de briefing plaats. Dit had een vlot verloop zodat de 24 
deelnemende ploegen al snel richting wedstrijdparcours aan de stadsgracht konden 
om hun visplek in te richten. De wedstrijdcommissie had een schitterend 
wedstrijdparcours uitgezet met voldoende ruimte tussen de deelnemers. Gelukkig 
bleef het tijdens de wedstrijd droog wat wel zo prettig is. Door de lange en koude 
winter is de watertemperatuur nog relatief laag wat natuurlijk gevolgen heeft voor de 
bijt lust van de vissen. Het waren dan ook hoofdzakelijk de voorns die gevangen 
werden en een enkeling wist één of meerdere brasems te vangen. 
 
Winnaars 
Klokslag 12.30 uur klonk het eindsignaal en kon de vis ter weging aangeboden 
worden. Uiteindelijk wist het team ‘de Winde’ met 8.442 gram de meeste vis te 
vangen. Op een verdienstelijke tweede plek het team ‘M. van der Eynde Corton’ met 
4.334 gram gevolgd door het team ‘de Snoek’ met 3.454 gram. De teams van de 
Nationale damesselectie (Ladies team 1 + 2) werden respectievelijk vierde en 
dertiende. 

 
Van links naar rechts; Team de Snoek, Team de Winde en Team M. van der Eynde Corton. 

 



 
De prijsuitreiking vond plaats in het clubhuis van SV de Grolse Boys en hier was het 
een gezellige boel. 
Al met al kan de Groenlose Hengelsport Vereniging terug kijken op een zeer 
geslaagd NK dat Groenlo opnieuw op de viskaart van Nederland heeft gezet. 
 

 
De jubileum en wedstrijdcommissie wilden nog even met Anja Groot op de foto. 


