
 
GHV visseizoen 2014 gestart 

Rene Molenveld wint de 1e wedstrijd in 2014. 
 
Na de laatste competitiewedstrijd op zondag 15 december was het zondag de 19de 
januari eindelijk weer zover. Helaas, of gelukkig, nog steeds geen winter wat ons 
wellicht vis zou opleveren. Vandaag waren we met zijn negen, Ronnie van der Beek 
en Frank Bomers moesten helaas verstek gaan en hadden zich, zoals het hoort, 
netjes afgemeld. 
 
Gelukkig stroomde het kanaal niet zo hard als de vorige keer, oliebollenwedstrijd, en 
dreef er aanzienlijk minder troep op het water waardoor het vissen een stuk makkelijk 
zou gaan dan de laatste keer. Na het gebruikelijke praatje en drankje, dit keer een 
Pijnackers Snoepertje, werd er geloot en kon de stek opgebouwd worden. 
 
Vandaag moest het gebeuren aan het Twentekanaal te Lochem. Dit keer achter de 
Intratuin (tussen de Intratuin en “haven”). Hier kun je goed vangen in de winter, de 
eerste wedstrijd van 2013 is hier namelijk een kleine 15 kilo vis gevangen. Het zou 
dus maar zo kunnen zijn dat Remko na vandaag niet meer op 1 staat, of dat hij zijn 
voorsprong heeft weten uit te bouwen. De aanname dat het weer vandaag invloed 
zou hebben op de vangst bleek helaas ook uit te komen. De wind was de afgelopen 
dagen gaan draaien van zuid west naar oost, en dit is vaak niet bevorderlijk voor de 
vangsten. 
 
Nu ter zake. Om 09:00u gaf wedstrijdleider Henk Migchielsen voor de eerste keer in 
2014 het begin signaal en de voerballen en de korven vlogen naar de gekozen stek. 
De feederaars op ± 20 meter en de vaste stok vissers op 13 meter of korter. Al vrij 
snel was het Willy Wayerdink die zijn schepnet er bij moest pakken. Ook op de 
lagere nummers werd ook snel het eerste visje gevangen. Dit beloofde wat, maar 
zoals wel vaker maakt een zwaluw nog geen zomer. De beten bleven op de hogere 
nummers uit en de deelnemers die hier zaten konden helaas geen vis ter weging 
aanbieden (laat nu net de nummers 1 en 2 in het klassement op deze nummers 
zitten). Op de lagere nummers werd af en toe een visje gevangen maar ook hier was 
de vis niet of nauwelijks te verleiden, ook niet door de bekende trukendoos open te 
trekken. De uiteindelijke winnaar, Rene Molenveld, wist in de laatste 20 minuten nog 
2 half wasjes in het net te krijgen wat hem de dag zege opleverde. Doordat Remko 

Stöteler en Ivo te Kortschot geen vis konden laten wegen wordt het steeds 

spannender in de top van de WinterCup 2013-2014! 
 
Uitslag 4e WinterCup wedstrijd 

1. Rene Molenveld 947 gr. 
2. Theo Wayerdink 440 gr. 
3. Henk Migchielsen  360 gr. 

 
Stand na de 4e wedstrijd  

1. Remko Stöteler 10164 gr. 
2. Ivo te Kortschot     8576 gr. 



 
3. Willy Wayerdink   7318 gr. 

De eerst volgende wedstrijd wordt gevist zondag 2 februari  2014 aan de Berkel te 
Borculo (Geesterensebinnenweg).  


