
 

 

Grote deelname aan viswedstrijd om het Grolse kanon  

Warmte drukt vangsten 

 

Op zaterdag 2 augustus 2014 is alweer de 33e editie gevist van de wedstrijd om het 

Grolse kanon. Een viswedstrijd die landelijk hoog aangeschreven staat en waar menig 

visser jaarlijks naar uit kijkt. Vele deelnemers doen al jaren mee, waaronder vele 

nationale toppers. Dit jaar had de stadsgracht wederom last van blauwalg. Bij de 

briefing 's morgens werden alle deelnemers hierop nogmaals op geattendeerd. 

Iedereen werd daarom verzocht om na afloop zijn handen te wassen met water en 

zeep. Dit advies werd keurig opgevolgd. 

Al vroeg was het eend drukte van belang in het clubhuis van de Grolse Boys. Maar 

wat wil je met maar liefst 76 deelnemers. De loting had een soepel verloop, want 

binnen een kwartier hadden alle deelnemers hun visplek voor die dag geloot. Elk jaar 

hebben we een ijzersterk deelnemersveld. Wie deze prestigieuze wedstrijd om het 

Grolse kanon wil winnen moet van goede huize komen aldus een zegsman van de 

Groenlose Hengelsport Vereniging. 

Dat het deelnemersveld ijzersterk was bleek wel in de Kloostertuin (Vak A) op plek 11 

en 12. Daar zaten respectievelijk Christian Surquin (winnaar nationale Topcompetitie 

2013) en Youri van Lieshout (nationale selectie WK in Assen). Ze zaten beiden links 

van de brug de Kikkersprong en beiden waren aan elkaar gewaagd. Ze vingen samen 

zo'n 200 vissen, maar dat was lang niet genoeg voor de eerste plek. 

Strijd 

Met name in vak A (Kloostertuin / Dkn. Hooymansingel) was het een ongekende 

strijd. Zeer veel voorn werd er gevangen maar uiteindelijk gaven de brasems die aan 

de Dkn. Hooymansingel werden gevangen toch de doorslag. Daar zat Henk Bargeman 

uit Borculo die uiteindelijk met 5.220 gram de wedstrijd wist te winnen. De overige 

vakwinnaars waren; Hans Wijdeveld, Karl-Heinz Drees en Toon Heinsman. Toon 

Heinsman was de beste Grolse visser. In de andere vakken werd minder gevangen en 

wie daar een brasem ving zat goed. 

Gezellig 



 

 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt in het clubhuis van de Grolse Boys. Daar kon 

de Groenlose Hengelsport Vereniging vele complimenten in ontvangst nemen voor 

de puike organisatie. “Dit maken we niet vaak mee in Nederland' aldus een van de 

deelnemers. In totaal werd er ruim 45 kilo vis gevangen. Minder dan in 2013, maar dit 

was hoofdzakelijk toe te schrijven aan het warme weer en het zeer warme water van 

de stadsgracht. Maar het belangrijkste was dat iedereen tevreden was. 

 

 

Uitslag wedstrijd om Grolse kanon (2-8-2014) 

1) Henk Bargeman (Borculo)  5.220 gram 1 punt 
2) Hans Wijdeveld (Westervoort) 4.790 gram 1 punt 
3) Karl-Heinz Drees (Oer-Erkenswick) 1.645 gram 1 punt 
4) Toon Heinsman (Groenlo)  1.525 gram 1 punt 
5) Henk Ros  (Groenlo)  2.085 gram 2 punten 
6) Remco Stoteler (Groenlo)  1.950 gram 2 punten 
7) Henk Peters  (Brummen)  1.425 gram 2 punten 
8) Hans Valkenburg (Valburg)  1.100 gram 2 punten 
9) Christian Surquin (Velp)   1.675 gram  3 punten 
10) Rick van Koot (Groenlo)     945 gram 3 punten 
11) Lud Wever  (Boxmeer)     940 gram 3 punten 
12) Bertie Stoverinck (Groenlo)     870 gram 3 punten 

 

 


