
 

 

Ondanks regen toch massale deelname aan de 

Open Koppelviswedstrijd! 

 

De grote Open Koppel viswedstrijd van zaterdag 10 mei 2014 aan de 

Groenlose stadsgracht is zeer goed verlopen. Ondanks de regen wisten 

een kleine veertig koppels uit het hele land de weg naar Groenlo te 

vinden om daar mee te doen aan deze goed georganiseerde 

viswedstrijd. Deed vorig jaar het complete nationale damesteam nog 

mee ditmaal zat o.a. De winnaar van de Topcometitie 2013 (Christian 

Surquin) aan de Groenlose stadsgracht te vissen samen met z'n vader. 

Maar wat te denken van de heren Thijs Lupsen (Nederlands team EK 

zoet water 2014) en Wim Fuhler (Nederlands team WK zoet water 

2014). Beide heren vissen gewoon mee aan de Groenlose stadsgracht. 

Dit is werkelijk uniek te noemen. En dan hebben we het nog niet eens 

gehad over al die andere regionale en Groenlose toppers. Kortom 

kwalitatief een zeer sterk deelnemersveld. 

De wedstrijd 

Al vroeg werd er geloot in het clubhuis van de SV Grolse Boys. Dit had 

allemaal een vlot verloop. Gelukkig kon iedereen met droog weer de 

visstek opbouwen. Maar na drie kwartier kwam toch de regen en het 

bleef regenen tot aan het einde van de wedstrijd. Maar 

wedstrijdvissers zijn hier goed op voorbereid al werden de vangsten 

met de komst van de regen aanmerkelijk minder. Om de spanning erin 

te houden werd er gevist in vier vakken. Het gewicht werd per vak 

omgezet in punten. Er waren dus vier vakwinnaars met allen één punt. 

Hiernarw erd gekeken naar het gewicht en degene van de vakwinnaars 

met het hoogste gewicht werd winnaar. Een mooi en algemeen 

toegepast systeem in Nederland. 



 

 

 

Prijsuitreiking 

Na afloop had in een bomvolle kantine van de SV Grolse Boys de 

prijsuitreiking plaats en een gezellig samen zijn. Iedereen was lovend 

over deze wedstrijd en de regen, tja die heb je natuurlijk niet in de 

hand. Uiteindelijk werd het koppel Theo Welgraven en Bennie Polman 

uit Heeteren eerste met 1 punt en 8.969 gram aan vis. Een 

prachtvangst die bestond uit vele brasems. In totaal werd er door alle 

deelnemers samen bijna 38 kilo vis gevangen. Al met al kan 

teruggekeken worden op een geweldige viswedstrijd die nogmaals 

bevestigde dat de Open Koppelwedstrijd van de Groenlose Hengelsport 

Vereniging landelijk zeer hoog aangeschreven staat. 


