
 

 

Veel regen en wind aan het Beneden Kanaal 
René Molenveld wint met overmacht de vijfde WinterCup wedstrijd. 

 
De vijfde en voorlaatste wedstrijd zit er weer op. Zondag 21 februari is deze gevist aan het Beneden 
Kanaal te Eefde. Het water in het Beneden Kanaal stond ruim 4 meter hoger dan de eerste wedstrijd 
deze competitie !!. De afgelopen weken waren de vangsten wisselvallig en afgelopen weekend was 
het zelfs slecht te noemen. Hopelijk is het vandaag stukken beter. Vandaag visten we met twaalf 
man, vijf deelnemers hadden zich netjes afgemeld en helaas namen twee deelnemers niet de moeite 
om zich af te melden. Na een glaasje en een soort van tactiek bespreking kon er geloot worden. 
Aangezien iedereen mooi op tijd was en we niet ver moesten lopen besloot de wedstrijdcommissie in 
samenspraak met de deelnemers om meteen te beginnen zodra iedereen klaar was. Half uurtje 
langer vissen dus.  

 
Het beneden kanaal lag er voor aanvang van de wedstrijd nog “vredig” bij. 

 

De heren van de wedstrijdcommissie hadden het weer voor elkaar gekregen om een mooi parcours 
uit te zetten, met genoeg ruimte tussen de deelnemers. Het was vandaag bikkelen voor de 
aanwezigen, want door harde westen wind van links over het kanaal en de miezer regen  maakte het 
vissen er niet gemakkelijker op. 

 
Vandaag pakte iedereen de feeder weer uit de foedraal, ondanks dat het Beneden Kanaal zich ook 
prima leent voor het vissen met de vaste stok. Door het hoge water werd er vandaag niet, zoals 
gebruikelijk, gevist tussen de achttien en vijfentwintig meter maar tussen de vijfentwintig en dertig 
meter. Ingooien en de korf langzaam terughalen, door naar de top te kijken kun je zien of er 
“randjes” en “kuilen”, tevens kun je zo zien of de bodem mooi schoon is. Stek gevonden dan lijn 
achter de lijnclip en klaar. 



 

 

 
Nu was het kanaal al een stuk “wilder”. 

De Nummers een en twee zaten vandaag op het begin en het eind van het parcours, de betere 
plaatsen over het algemeen. Lopen Remko Stöteler en René Molenveld nog verder uit?.  Rond half 
negen klonk het begin signaal en er kon gevist worden. Eerst voerplek aanmaken of meteen vissen ? 
De een kiest er voor om eerst rustig de stek op te gaan bouwen terwijl de ander meteen begint met 
vissen. Vrijwel meteen na het beginsignaal wordt er vis gevangen, kleine voorn dat wel, maar er zit 
vis. Het duurt dan ook niet lang of de meeste deelnemers hadden een of meerdere vissen in het 
leefnet zitten. Daarna werd het bij veel deelnemers angstvallig stil.. niet bij René Molenveld. Hij wist 
met enige regelmaat een mooie of winde te vangen. Op de middelste nummers was het behelpen, 
sporadisch een beet die nauwelijks te verzilveren viel. Op de lagere nummer (nummer vier en vijf)  
zaten Henk Geurkink en Theo Wayerdink die, net als René Molenveld, wel aardig in de beet zaten. 
Met enige regelmaat wisten ze een voorn of een brasem(pje) te vangen. Alwin Bessels, op nummer 
acht, wist ook af en toe een vis te vangen, niet zo veel maar wel aardig op gewicht. Henk Geurkink 
wist aan het eind van de wedstrijd nog een mooie brasem te haken, maar helaas voor hem schoot 
deze vlak voor het schepnet los.  
 
Om 12:00 uur klonk het eindsignaal en kon de weegploeg aan de slag, vandaag helaas twee nullen!  
In het totaal is door 12 deelnemers 10280 gram vis gevangen. Na vijf wedstrijden staat de teller op 
84180 gram en het zou zo maar kunnen dat we na de volgende wedstrijd de magische 100 kilo grens 
gaan halen.  
 
Uitslag 5de WinterCup wedstrijd: 

1. René Molenveld  3550 gram  

2.  Henk Geurkink  1465 gram  
3.  Alwin Bessels  1275 gram  

 
Stand na de 6de WinterCup wedstrijd: 

1. Remko Stöteler  23510 gram  

2.  René Molenveld 15320 gram  
3.  Theo Wayerdink    6240 gram  
    

De laatste WinterCup wedstrijd wordt op zondag 13 maart wederom aan het Beneden Kanaal te 
Eefde gevist.  
 
Prijsuitreiking: 
Zaterdag 26 maart zullen de winnaars worden gehuldigd tijdens de jaarlijkse WinterCup 
prijsuitreiking. Voor deze avond moet je je wel opgeven aangezien we tijdig het warm- en koud 



 

 

buffet moeten bestellen. Ook leden van de GHV die niet deelnemen aan de WinterCup zijn van harte 
welkom. De kosten hiervoor zijn €17,50.  Wil je naar deze gezellige avond, geef je dan voor 21 maart 
op bij Henk Migchielsen.  
 
Competities:  
Opgeven voor de Grachtencompetitie, Vrijehengelcompetitie en of de IJsselCup?? , kijk dan snel op 

www.visseningroenlo.nl wanneer de wedstrijden gevist gaan worden. Let wel, de 

Vrijhengelcompetitie gaat alleen door als er tien of meer deelnemers zijn die meedoen. We zijn er 

bijna, maar nog net niet genoeg om de Vrijehengelcompetitie 2016 door te kunnen laten gaan. 

Mocht je interesse hebben twijfel dan niet en geef je voor 1 maart op bij de wedstrijdcommissie 

http://www.visseningroenlo.nl/

