
 

 

Geslaagde Mysterie koppel viswedstrijd  

 

 

De Groenlose Hengelsport Vereniging kan terugkijken op een geslaagde Mysterie koppel 

viswedstrijd die gevist werd op zondag 6 september 2015 aan de boorden van de Groenlose 

stadsgracht. Door de hoge waterstand van afgelopen week kon de wedstrijd commissie pas 

op het laatste moment het wedstrijdparcours bepalen. Gelukkig daalde de waterstand kort 

voor de wedstrijd en werd er gekozen voor de Maliebaan en het hertenkamp als 

wedstrijdparcours. Een goede keus want er werd door iedereen redelijk wat vis gevangen. 

Mysteriekoppel 

Weet je bij een 'gewone' koppelwedstrijd van te voren met wie je vist, met de 

mysteriekoppel hoor je pas achteraf tijdens de prijsuitreiking met wie je gevist hebt. Een erg 

leuke variant in het scala aan wedstrijden. Om 7.15 uur werd er geloot om de stekken en 

hierna konden de visplekken worden opgebouwd. Dit is altijd een secuur werkje, want 

tijdens de wedstrijd moet alles binnen handbereik liggen. Na het beginsignaal werden al snel 

de eerste vissen gevangen maar het was hoofdzakelijk 'klein spul' dat gevangen werd. De 

bonus vissen lieten zich deze morgen nauwelijks zien. Toch was het na twee uur vissen raak 

op het stuk bij het hertenkamp. Daar zat op nummer 19 Robert Lankheet en hij ving een 

brasem van ruim 2 kilo. Een pracht exemplaar. Even later ging Theo Wayerdink het gevecht 

aan met een grote vis. Na tien minuten was deze belandde deze eindelijk in het net. Helaas 

voor hem was het een grote paling, maar die telde deze wedstrijd niet mee. In totaal werd er 

11.530 gram aan vis gevangen. 

Prijsuitreiking  

'S middags had in het clubgebouw van de Grolse Boys de prijsuitreiking plaats. Voorzitter 

Erik Mentink voerde de spanning op en uiteindelijk werd het koppel Frans Oosterholt en 

Robert Lankheet winnaar met 3.550 gram aan vis. Een mooi resultaat. Na afloop werd er 

onder het genot van een drankje nog even gezellig nagepraat over deze mooie viswedstrijd. 



 

 

 

Van Links naar rechts Leo, Ronnie, Frans, Robert,Dinja en Karl - Heinz 

Uitslag  

1) Frans Oosterholt (1025 gram) Robert Lankheet (2.525 gram) 3.550 gram 
2) Leo te Koppel (1180 gram) Ronnnie vd Beek (730 gram)   1.910 gram 
3) Dinja Oosterholt (695 gram) Karl-Heinz Drees (1075 gram) 1.770 gram 
4) Jos Giesen (685 gram) Toon Heinsman (910 gram)   1.595 gram 
5) Henny Wildenborg (740 gram) Bennie Rooks (215 gram)       955 gram 
6) Willy Ottink (265 gram) Gerrit Oosterholt (345 gram)     610 gram 
7) Joop Ottink (280 gram) Theo Wayerdink (110 gram)     390 gram 
8) Georg Hoppe (155 gram) Erik Mentink (220 gram)        375 gram 
 8)  Frank Bomers (130 gram) Martin Kampshof (245 gram)               375 gram  

 

 

 


