
 

 

Volle bak tijdens viswedstrijd om Groenlose kanon 

 Met maar liefst 75 deelnemers zat de viswedstrijd om het Groenlose kanon nagenoeg vol. Deze viswedstrijd waar 
elk jaar veel vissers naar uitkijken werd gevist op zaterdag 10 augustus 2013. Vele landelijke en regionale toppers 

wisten de weg naarGroenlo weer tevinden. Werkelijk uit alle windstreken kwamen de deelnemers. 

De wedstrijd om het Groenlose kanon wint nog steeds aan populariteit. Het kan dan ook gerust gezegd worden dat 

de Groenlose gracht inmiddels hoog aangeschreven staat als viswater in Nederland. Deze bijzondere viswedstrijd 
wordt geroemd om de prettige sfeer en de perfecte organisatie. Al deze deelnemers komen telkens met een goed 

en mooi verhaal over Groenlo thuis. Mooie promotie voor Groenlo dus. 

Wedstrijd 

De loting in het clubhuis van deGrolse Boyshad een vlot verloop. Het loten blijft toch een van de belangrijkste 

zaken rondom een grote viswedstrijd als deze. Om klokslag 9.00 uur klonk het beginsignaal en al snel werden de 

eerste vissen gevangen. Vier uur later om 13.00 uur kon de balans worden opgemaakt. Nieuw was ditmaal de 
manier van wegen van de vis. Dit gebeurd nu op een statief en de deelnemers moeten de gevangen vis zelf ter 

weging aanbieden. Het wegen had een vlot verloop. Uiteindelijk bleek dat er maar liefst zeven personen waren met 
méér dan twee kilo vis.In totaal is er ruim63 kilovis gevangen waaronder prachtige exemplaren van brasems. De 

winnaar Henk Wagenveld uit Renswoude wist maar liefst5.931 gramaan vis te vangen. Een vangst die hem een 
prachtig Grols kanon opleverde.Al met al kan deze editie van 2013 de boeken in als zeer geslaagd. Waar we als 

jubilerende Groenlose Hengelsport Vereniging trots op kunnen zijn. Maar deze wedstrijd had niet georganiseerd 
kunnen worden zonder de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers. Namens het bestuur ontzettend bedankt 

hiervoor! 

 

Henk Wagensveld          Hennie Wildenborg 

 

Uitslag  Open Groenlose 2013 

1 Henk Wagensveld Renswoude 
 

5931 gram 

2 Dhr, B. Peters Brummen 
 

3561 gram 

3 Hans Jacobs Rheden 
 

3386 gram 

4 Gerrit weijermars Borne 
 

3289 gram 



 

 

5 Hennie Wildenborg Groenlo 
 

3065 gram 

6 Frans Klein Tank Groenlo 
 

2544 gram 

7 Jan Bouwhuis Haaksbergen 
 

2518 gram 

8 Frank Bomers Groenlo 
 

1957 gram 

9 Erik Nijland Rijssen 
 

1743 gram 

10 René v/d Mosselaar Groenlo 
 

1693 gram 

 

van links naar rechts: Hans Jacobs, Henk Wagensveld, B. Peters, Hennie Wildenborg. 

 


