
 

 

Brasems geven de doorslag tijdens eerste vakantieviswedstrijd! 

Aan de eerste vakantieviswedstrijd die gevist is op dinsdag 30 Juli 2013 hebben maar liefst 53 enthousiastelingen 

mee gedaan. De serie van drie vakantiewedstrijden die door de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) 
georganiseerd worden zijn inmiddels een begrip in de regio en ver daar buiten. Elke wedstrijd zit het aantal 

deelnemers rond de zestig personen en dat is heel erg veel voor een wedstrijd die in de avonduren gevist 

wordt.Deze eerste wedstrijd was er na afloop nog een verrassing voor de deelnemers in verband met het 75-jarig 
bestaan van de GHV. Iedereen kreeg een broodje gehaktbal. Deze geste viel zeer in de smaak en ook na afloop 

van de twee laatste vakantieviswedstrijden (6 en 13 augustus) zal er voor de deelnemers wederom iets lekkers 
zijn. 

Wedstrijd 

Door de blauwalg in de gracht hadden de deelnemers hun lokvoer thuis klaar gemaakt en na afloop stonden 
jerrycans klaar zodat iedereen zijn handen kon wassen met schoon kraanwater. Deze maatregelen zijn afdoende 

om veilig te kunnen vissen in verband met de blauwalg. 

Na het beginsignaal werden al snel de eerste vissen gevangen. Maar het was hoofdzakelijk de kleine vis die bijten 
wilde. Het weer werkte overigens niet mee, gelukkig bleef het nagenoeg droeg maar met vlagen leek het wel 

herfst. De wind was onstuimig. Toch lukte het menige visser om brasems te vangen. Je moest echt een brasem 
hebben gevangen om in de bovenste regionen mee te doen. 

 

van liks naar rechts Jeremy Nijman, Jordy Evers, Jorn Meekes, Jan v/d Putten 

Om 21.00 uur klonk het eindsignaal en kon de balans worden opgemaakt. Uiteindelijk was het Grollenaar Henk Ros 
die met3.478 gramde eerste plaats wist binnen te slepen. Tweede en derde werden respectievelijk Rene Molenveld 

(3.142 gram) en Remco Stöteler (2.416 gram). Beiden ook afkomstig uit Groenlo. Bij de jeugd won Jordi Evers 

met156 gram. 

 

Van Links naar rechts René Molenveld, Henk Ros, Remko Stöteler 
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Jeugd       

1  Jordy Evers 156  gr 

2  Jeremy Nijman 101  gr 

3  Jorn Meekes 70  gr 

4  Jan v/d Putten 50  gr 

4  Dolby Verhak 50  gr 

Senioren       

1  Henk Ros 3478  gr 

2  Rene Molenveld 3142  gr 

3  Remko Stöteler 2416  gr 

4  Ron Ditters 1985  gr 

5  Henk Bargerman 1743  gr 

6  Udo Boll   1679  gr 

7  Christian Splithof 1359  gr 

8  Cas Punte 1299  gr 

9  Willy Splithof 1282  gr 

10  Lars Enserink 1085  gr 

 

 


