
 

 

Grachtencompetitie spannend tot de laatste wedstrijd! 

 

Vandaag was alweer de vierde wedstrijd van de grachtencompetitie en werd er om 7 uur geloot op 

de parkeerplaats bij de EMTE, Henk Michielsen had wederom een mooi parcours uitgezet aan “De 

Kloostertuin” en bij “Het Hertenkamp”, al tijdens het loten werd duidelijk dat de twee leiders in het 

tussenklassement, Frans Oosterholt en Henk Geurkink, naast elkaar geloot hadden bij “Het 

Hertenkamp”. Tijdens het opbouwen van gelote stek werd al duidelijk dat de vis er vandaag zin in zou 

hebben omdat er veel vis aan de oppervlakte te zien was. 

Nadat om 8 uur het startsein was gegeven bleek al snel dat er vandaag veel vis zou worden gevangen 

omdat iedereen al binnen het kwartier vis had gevangen. Aan “De Kloostertuin” lukte het Rick van 

Koot al redelijk vroeg in de wedstrijd een brasem te vangen en werd al snel duidelijk dat hij de te 

kloppen man was in het vak. Heel anders ging het eraan toe bij “Het Hertenkamp” want hier werd 

door alle deelnemers alleen veelal kleine vis gevangen en zou het aantal vissen uiteindelijk de 

doorslag gaan geven. De twee koplopers in het tussenklassement maakten er een spannende 

wedstrijd van door gezamenlijk ruim 200 vissen te vangen en was het uiteindelijk Henk Geurkink die 

er met de vakwinst vandoor ging, hij ving 1615 gram en Frans Oosterholt ving 1505 gram, vak derde 

werd Wesley Helmers die prima vissend naast zijn vader 1115 gram ter weging aanbood. 

In “De Kloostertuin” werd ook door bijna alle deelnemers veel vis gevangen en ging de uiteindelijke 

dagwinst naar Rick van Koot met 2455 gram, goede tweede werd hier Dinja Oosterholt, de enige 

vrouwelijke deelneemster dit jaar, met 1250 gram en derde werd zeer verdienstelijk nieuwkomer 

Steven Groot Zevert met 1155 gram. 

De alles beslissende wedstrijd zal worden gehouden op zondag 18 oktober, dan zal ook duidelijk 

worden wie er kampioen zal worden, Henk Geurkink heeft de beste papieren want na aftrek van het 

slechtste resultaat heeft hij 3 punten voorsprong op Frans Oosterholt en ze zullen onderling de 

eerste twee plaatsen wel uitvechten. Voor de derde plek in de einduitslag zal het behoorlijk 

spannend gaan worden want er staan een zestal deelnemers zeer dicht bij elkaar. 

Deze laatste wedstrijd zal overigens later beginnen vanwege de duisternis, het loten is om 8uur bij de 

EMTE en de wedstrijd begint om 9uur. 

 

Uitslag Wedstrijd 4 van de grachtencompetitie 

Vak A: Kloostertuin 

1. Rick van koot   2455 gram 1 punt 

2. Dinja Oosterholt  1250 gram 2 punten 

3. Steven Groot Zevert 1155 gram 3 punten 
Vak B: HertenKamp 

1. Henk Geurkink 1615 gram 1 punt 



 

 

2. Frans Oosterholt 1505 gram 2 punten 

3. Wesley Helmers 1115 gram 3 punten 

 

Tussenstand na 4 wedstrijden. 

 naam gewicht  punten 

1 Henk Geurkink 2745 gram 10 

2 Frans Oosterholt 5340 gram 11 

3 Gerrit Oosterholt 3543 gram 16 

4 Wesley Helmers 1755 gram 20 

5 Rick van Koot 4290 gram 21 

6 Frans Lindner 2227 gram 22 

7 Dinja Oosterholt 1565 gram 22 

8 Karl-Heinz Drees 2360 gram 23 

9 Leo Helmers 1615 gram 24 

10 Frank Bomers 1725 gram 25 
 

 


