
Remko Stöteler wint de 2de IJsselCup wedstrijd. 
Moeizame visserij aan de IJssel 

 
Zondag 12 juli is de tweede wedstrijd IJsselCup om de IJsselCup gevist, locatie deze dag was de 
Bakerwaardseweg te Bronkhorst. Iedereen was weer mooi op tijd aanwezig en er werd al druk 
gespeculeerd wat het zou gaan worden vandaag. Draaiende winden, het afgaande water, 
temperatuurschommeling,  alles kwam voorbij. De conclusie was wel dat we vandaag in de stroom 
moesten gaan vissen op om de vis aan de schubben te komen. 
 
Alvorens het over te gaan tot de orde van de dag werd er meegedeeld dat vanaf deze wedstrijd ook 
de overige  wedstrijden instroom / uitstroom gevist gaat worden. Dit houdt in dat er twee deelnemers 
in een kribvak zitten, de een links in de krib (uitstroom) de ander rechts in de krib (instroom). Dit is een  
luxe probleem geworden aangezien er meer deelnemers meedoen aan de IJsselCup dan waar we 
vooraf, qua locatie keuze, rekening mee hadden gehouden. Deelnemers die deze wedstrijd instroom 
loten vissen de volgende wedstrijd uitstroom en vice versa zodat alle deelnemers nog twee keer 
instroom en twee keer uitstroom vissen. 
 
Na deze mededeling werd er geloot, snel een nummer pakken en op naar het gelote kribvak om te 
beginnen met de voorbereiding.  Stek opbouwen, hengel(s) optuigen en de juiste visafstand bepalen. 
Na de visafstand bepaald te hebben, je zoekt een “schoon” stuk bodem uit de buurt van stenen,  lijn 
fixeren achter de lijnclip en nog een paar proefworpen maken om te kijken of je inderdaad de juiste 
plek hebt gevonden en of de gekozen korf blijft liggen. Aas klaar zetten, voer controleren en eventueel 
nog extra bevochtigen en wachten op het beginsignaal. 
 
Om 07:30 uur gaf Henk Migchielsen het beginsignaal en de tweede IJsselCup wedstrijd is een feit. 
Voerkorf vullen met hennep, casters en een beetje mais, “‘afdoppen” met voer en gaan. Al vrij snel 
werden instroom de eerste vissen gevangen, uitstroom was het nog rustig. Ivo te Kortschot (uitstroom) 
kreeg na een kleine 20 minuten een mooie beet en hij dacht de vis al binnen te hebben maar een 
meter snoek dacht daar anders over en wilde er met deze grote voorn vandoor, na een “gevecht” van 
enkele minuten gaf de snoek het op en Ivo kon de zwaar beschadigde voorn , meer dood dan levend, 
scheppen. Na het onthaken werd deze meteen weer terug gezet, want deze voorn had het leefnet niet 
overleefd.  
 
Alwin Besels (instroom) zat goed in de beet maar veel van de beten wist hij niet te verzilveren doordat 
de vis meteen na het zetten van de haak ervandoor ging richting de stenen. Toch wist hij geregeld een 
mooie kolblei of voorn te vangen, Remko Stöteler (instroom) kreeg de vis met vlagen aan de praat en 
in een rap tempo ving hij de ene vis na de andere. Halverwege de wedstrijd kreeg Remko een 
keiharde aanbeet en na een gevecht vijf minuten lag er een schitterende barbeel in zijn schepnet. 

 
Remko Stöteler met zijn winnende vis. 



 

Na twee uur vissen vielen bij sommige deelnemers de beet weg, sporadisch een aanbeet en soms 
een grondel , een voorntje of kleine kolblei. Hoe anders ging het op de nummer 2 en  8, hier werd met 
grote regelmaat vis gevangen en ook nog enkele bonusvissen.  
 
Na viereneenhalf uur vissen was het Remko Stöteler die met de dagwinst aan de haal ging, gevolgd 
door Alwin Bessels en Frank Bomers. In totaal is er door tien deelnemers een kleine vijftien kilo vis 
gevangen. Totaal na twee wedstrijden staat nu op net geen dertig kilo. 
 
Uitslag 2

e
  wedstrijd IJsselCup 2015: 

1 Remko Stöteler 6015 gr  

2 Alwin Bessels  4185 gr  

3 Frank Bomers 925 gr  

 
Stand na de 2

e
  wedstrijd IJsselCup 2015: 

1 Remko Stöteler 7970 gr  

2 Ivo te Kortschot 4485 gr  

3 Alwin Bessels 4290 gr  

 
De eerstvolgende IJsselCup wedstrijd wordt gevist op zondag 30 augustus bij het pondje te 
Bronkhorst. Voor die tijd hebben we nog drie vakantiewedstrijden, (de eerste word gevist op dinsdag 
28 juli, loten vanaf 16:45 uur, er wordt gevist van 18:00 uur tot 21:00 uur) en de Open Groenlose op 
zaterdag 8 augustus. Voor de vakantiewedstrijden hoef je je niet op te geven, voor de Open 
Groenlose wel.  We kunnen 80 deelnemers kwijt en de teller staat inmiddels op 40, dus wil je nog 

meedoen stuur dan een mail naar opengroenlose@visseningroenlo.nl. VOL = VOL.. 
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