
 

  

GHV WinterCup editie 2016/2017 is weer begonnen. 
Willy Wayerdink wint de eerste wedstrijd om de 34ste WinterCup. 

  

De eerste wedstrijd om de 34ste WinterCup, zit er weer op. Deze is gevist op zondag 6 

november in de Marshaven te Zutphen, met dank aan HSV ons belang uit Zutphen. 17 

deelnemers dit keer waarvan  een nieuwe deelnemer (Robert Lankheet) en twee deelnemers 

terug van weggeweest (Silvio Geelink en Martijn Stortelder). Niet alleen een nieuwe 

deelnemer, maar ook een andere opzet qua punten deze editie. Zo wordt er in vakken en op 

punten gevist waarbij na zes wedstrijden het slechtste resultaat komt te vervallen. We 

hebben al eerder bij de Grachtencompetitie en de IJsselCup gezien dan het tot de laatste 

wedstrijd spannend is. 

 

Om 07:00 uur in colonne naar de Marshaven in Zutphen waar de eerste deelnemers al 

aanwezig waren. Auto’s uitpakken, klein borreltje, tips en tricks uitwisselen en loten maar. De 

wedstrijdcommissie had twee vakken uitgezet. Nummers 1 t/m 9 zaten voor de punt en de 

nummers 10 t/m 17 achter de punt. Na het loten snel naar de stek, de deelnemers achter de 

punt hadden een flinke wandeling voor de boeg, om op te bouwen.   

 

 
Henk Geurkink is er klaar voor. 

De laatste weken waren de vangsten op het parcours zeer goed te noemen, de 

verwachtingen waren dus hoog gespannen. Wat zou het gaan worden?  

  

Vandaag was de feeder het uitgelezen wapen op de vis aan de schubben te komen. Door 

insiders hebben we ons laten vertellen dat voor de punt er op zo’n 30 meter gevist zou 

moeten worden en achter de punt wel tot 60 meter! Dus na het opbouwen op de gewenste 

afstand een kuiltje of randje opzoeken en de lijnclip en uitlopen om bij evt. schade weer op 

dezelfde afstand te kunnen vissen. Na een uur voorbereiding klonk het beginsignaal en kon 

er gevist worden.   

 

Zoals vaak tijdens de WinterCup konden de deelnemers het dikke en grove spul thuis laten, 

het is weer tijd om licht en dun te vissen. Korven tot 60 gram en onderlijn tot maximaal  0.13 

mm en haakje 16 of 14 moest vis in het leefnet brengen. Ook het voer is in deze maanden 



 

 

anders dan in het voorjaar of zomer. Niet al te voedzaam voer en niet te veel aas brengen, 

wel actief vissen. Dat wil zeggen regelmatig ingooien en het voer voorzien van wat casters 

en hennep of dode maden. Ook geregeld pieren knippen kan wonderen doen.  

  

Na een uur voorbereiding was het Henk Migchielsen die het beginsignaal gaf en de korven 

kozen hun weg naar de stek. Het wachten is begonnen.. Na een half uur was er nog geen vis 

gevangen, door de meesten was er niet eens iets gezien wat er op leek dat er vis in de 

haven zat. Maar er zat vis, rond de klok van tien uur wist René Molenveld een kleine voorn te 

vangen, niet veel later vingen ook Henk Geurkink en Theo Wayerdink een vis. Daarna bleef 

het weer angstvallig stil, Willy Wayerdink wist ook een vis, een klein brasempje, te vangen en 

ook Frank Bomers en Remo Stöteler hadden het geluk dat er een vis zijn bek open deed. 

Voor de rest was het om te janken, het grootste gros heeft niet eens beet gehad, terwijl de 

andere deelnemers wel iets gezien hebben maar de beet niet om konden zetten in vis.  

 

 
Ondanks de tegenvallende vangsten hadden we veel bekijks. 

 

Om 12:00uur klonk het eindsignaal en konden de weegploegen aan de slag, vandaag 11 

nullen!  In het totaal is door 17 deelnemers 1135 gram vis gevangen. In vak A was dat 330 

gram en in vak B 805 gram.  

 

Uitslag 1e WinterCup wedstrijd:  

Vak A: 

1. Remko Stöteler 170 gram 1 pnt 

2. René Molenveld 160 gram 2 pnt 

 

Vak B: 

1. Willy Wayerdink 400 gram 1 pnt 

2. Henk Geurkink 175 gram 2 pnt 

3. Frank Bomers 115 gram 3 pnt 

 Theo Wayerdink 115 gram 3 pnt 

 

Stand na de 1e WinterCup wedstrijd: 

Vak A: 

1. Willy Wayerdink 400 gram 1 pnt 

2. Remko Stöteler 175 gram 1 pnt 

3. Henk Geurkink 175 gram 2 pnt 



 

4. René Molenveld 115 gram 2 pnt 

5. Theo Wayerdink 115 gram 3 pnt 

6. Frank Bomers 110 gram 4 pnt 

 

De 2e WinterCup wedstrijd wordt gevist op zondag 27 november, de locatie wordt een week 

van te voren bekend gemaakt. 

  

Maar voor dat het zover is worden eerst op zaterdag 12 november de prijswinnaars van de 

Grachtencompetitie, de Vrijehengelcompetitie en de IJsselCup bekend gemaakt, en is er 

niemand minder dan spelleider/ DJ Guus te Molder die er weer een gezellige avond van 

maakt. Opgeven hiervoor kan via feestavond@visseningroenlo.nl.  
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