
 

 

Het venijn zit hem in de staart. 

Frank Bomers bekroont een goed seizoen en is de nieuwe kampioen. 

De laatste wedstrijd van de grachtencompetitie 2013 is een feit, zondag 20 oktober werd deze onder goede 

weersomstandigheden gevist. 27 deelnemers waren tijdens het loten present. Na het loten kon er uitgepakt en 

opgebouwd worden. De wedstrijdcommissie had wederom de Kloostertuin/ Deken Hooijmansingel en de houtwal 

als parcours genomen. Sinds het mogelijk is om aan de Deken Hooijmansingel te vissen is dit stuk van de gracht 

niet meer weg te denken uit de competitie en open wedstrijden, veel ruimte en vaak een goede vangst. 

Voor aanvang van de wedstrijd waren er een paar heren die aanspraak zouden kunnen maken op de titel, maar 

Toon Heinsman stond er het beste voor.  

Om acht uur klonk net beginsignaal, de laatste en beslissende wedstrijd was begonnen. Zat je aan de houtwal dan 

kon je je borst nat maken, het was hier een moeilijke visserij. Je kon er wel een visje vangen alleen kon je ze niet 

aan de praat houden. Frank Bomers was de enige die hier een mooie brasem wist te vangen wat hem een 1’tje 

opleverde. In de Kloostertuin/ Deken Hooijmansingel was het een ander verhaal. Hier was veel vis te vangen, wel 

klein van stuk maar toch. Frans Lindner wist hier een mooie brasem te vangen wat hem ook een 1’tje opleverde. 

Al met al is er deze laatste wedstrijd goed gevangen. Door de deelnemers die vis wisten te vangen, helaas weer 

zes nullen deze keer, werd er net geen 14 kilo op het droge gehaald. Na het eindsignaal was het wegen en 

puzzelen. Nadat het slechtste resultaat er af gehaald was bleek dat Frank Bomers dit jaar de meest constante 

visser aan de gracht is geweest. Met een totaal van 12 punten bleef hij net Toon Heinsman voor gevolgd door 

Gerrit Oosterholt.  

Vak A: Kloostertuin – Deken Hooijmansingel 

1. Frans Lindner  2229 gram 1 punt 

2. Henk Geurkink  1764 gram 2 punten 

3. Hennie Wildenborg  1496 gram 3 punten 

Vak B: Houtwal 

1. Frank Bomers  2070 gram 1 punt 

2. Ronnie van de Beek   599 gram 2 punten 

3. Karl-Heinz Drees      438 Gram 3 punten 

Eindstand 2013. 

1. Frank Bomers  6588 gram 12 punten 

2. Toon Heinsman  5750 gram 13 punten 

3. Gerrit Oosterholt  5105 gram 15 punten 

4. Henk Geurkink  4484 gram 17 punten 

5. Karl-Heinz Drees  4098 gram 17 punten 

6. Leo Helmers   3587 gram 23 punten 

7. Bertie Stoverinck  3561 gram 23 punten 

8. Hennie Wildenborg  3997 gram 24 punten 

9. Hennie van Ooyen  2906 gram 24 punten 

10. Joop Ottink   3218 gram 33 punten 

Het is nog steeds mogelijk om zich op te geven voor de WinterCup via wintercup@visseningroenlo.nl (tot zaterdag 

26 oktober).  Zondag 27 oktober a.s. zal de 1ste wedstrijd gevist worden in de gracht (Kloostertuin/ Deken 

Hooijmansingel) 

Op zaterdag 16 november tijdens onze jubileumfeestavond worden de prijzen van de verschillende competities 

uitgereikt. Hiervoor is het wenselijk dat je je opgeeft. Stuur een mail naar feestavond@visseningroenlo.nl 
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