
 

 

Deelnemers vakantieviswedstrijden zeer tevreden met genomen blauwalg maatregelen 
door Groenlose Hengelsport Vereniging 

 Ook de tweede vakantieviswedstrijdin Groenlodie op dinsdag 6 augustus 2013 is gevist heeft de vissers niet 

weerhouden om massaal deel te nemen.  Maar liefst 56 enthousiastelingen wisten de weg naar Groenlo te vinden. 

Zij allen waar na afloop zeer te spreken over de genomen blauwalg maatregelen door de Groenlose Hengelsport 
Vereniging(GHV). Want ga maar na; de plekken worden zorgvuldig uitgezet, daar waar blauwalg ophopingen zijn 

komt niemand te zitten. Na afloop was er water en zeep om de handen te wassen. Maar de vissers hadden zelf ook 
maatregelen genomen (op advies van de GHV). Zo hadden ze het lokvoer thuis al klaar gemaakt en werd er onder 

de wedstrijd geen boterham gegeten o.i.d. om zo het contact met het water te vermijden. Ook werden de 
bewaarnetten zorgvuldig schoongemaakt. Allemaal maatregelen die er voor zorgen dat deze tweede 

vakantiewedstrijd gewoon kon doorgaan. Hulde aan de GHV dus alom voor de genomen maatregelen. 

Wedstrijd 

De wedstrijdcommissie had weer een schitterend parcours uitgezet en de deelnemers genoten werkelijk van de 

schitterende visplekken. De serie van drie vakantiewedstrijden zijn inmiddels een niet meer weg te denken 
onderdeel van de wedstrijdkalender in de regio.In totaalwerd er ruim33 kilogevangen. De vangsten waren zeer 

gevarieerd. Veel voorn een enkele zeelt, prachtige baarzen en windes. Maar wie echt bovenin mee wilde doen 

moest de grote brasems weten te vangen. Dat lukte diverse deelnemers, maar Cas Punte uit Ulft zeer goed. Hij 
wist maar liefst7.119 gramaan vis te vangen wat hem uiteindelijk een prachtige eerste plaats op leverde. Gevolg 

door Eric Nijland met2.179 gram. Derde werd Grollenaar Willie Ottink met1823 gram. 

 

Van Link naar Rechts: Erik Nijland, Cas Punte, Willie Ottink. 

De jeugdige deelname was ook zeer goed te nomen. Bob Bomers werd hier winnaar met377 gram aan vis. Gevolgd 
door Tim Bomers met 346 gramen Mike Lenderink met 258 gram. 

 

van links na rechts: Jeremy, Bob, Tim, Mike, Jordi, Jorn,Dave 



 

 

Na afloop werden de deelnemers (vanwege het 75-jarig bestaan van de GHV) weer getrakteerd op broodjes 
braadworst. Deze geste viel letterlijk goed in de smaak 

Uitslag jeugd:     

1   Bob Bomers 377  gram 

2  Tim Bomers 346  gram 

3  Mike Lenderink 258  gram 

4  Jordy Evers 159  gram 

5  Dave ten Have 161  gram 

6  Jorn Meekes 50  gram 

6  Jeremy Nijman 50  gram 

Uitslag senioren     

1  Cas Punte 7.119  gram 

2  Erik Nijland 2.179  gram 

3  Willie Ottink 1.823  gram 

4  Horst Zimmerman 1.545  gram 

5  L. Medze 1.328  gram 

6  Frans Oosterholt 1.282  gram 

7  R. Wolters 1.282  gram 

8  Gerrit Oosterholt 1.273  gram 

9  Ron Ditters 1.230  gram 

10  Joop Ottink 1.183  gram 

 


