
Mooie vangsten tijdens start Grachtencompetitie 
 

Op zondag 30 april is de eerste wedstrijd gevist voor de Grachtencompetitie. Dit jaar doen 
er maar liefst 30 liefhebbers mee en daarmee zit het wedstrijdvissen nog steeds in de lift. 
Na de geweldige vangsten van  de afgelopen weken in de Grolse stadsgracht waren de 
verwachtingen hoog gespannen. Maar wat voor invloed zou de late vorst en de naar 
oosten draaiende wind hebben op het verloop van de wedstrijd. Allemaal vragen waar de 
antwoorden op deze zonnige dag gegeven werden. 
 

De wedstrijd 
Om 7.00 uur werd er geloot op de parkeerplaats van de EMTĖ. De wedstrijdcommissie 
voor de stadsgracht bestaande uit Henk Migchielsen, Leo te Koppel en Leo Helmers had 
gekozen voor drie vakken. Geitenkamp/ Halve Maan, Houtwal en de Marhulzenweg. 
Voorzitter Erik Mentink heette iedereen welkom en wenste de deelnemers een goede 
vangst waarna de plaats loting een vlot verloop had. Dit jaar weer nieuwe deelnemers en 
ook jeugdlid Jur Pasman viste mee. 
 
Na de opbouw van de vis stekken klonk om exact 8.00 uur het beginsignaal en al snel 
werden de eerste vissen gevangen. Al naar een half uur bleek dat het vak Houtwal de 
meeste vissen werden gevangen en dit bleef de hele wedstrijd zo. Het vak Marhulzenweg 
had te veel last van de oostenwind waardoor de vis daar weg trok. Het was daar een zeer 
moeilijke visserij. Het vak Geitenkamp/ Halve Maan was ook matig. Maar in alle drie 
vakken samen werd meer dan 20 kilo gevangen en bestond hoofdzakelijk uit grote voorn. 
Zoveel kilo's is de laatste jaren niet meer voor gekomen bij de start van de competitie. 
Zelden zag je in een wedstrijd dat de vis zo vaak geschept moet worden. De grote voorn 
doet het dus uitstekend dit jaar en dat belooft nog wat voor de Open Koppel van zaterdag 
13 mei.  
 
Hiervoor kan men zich nog steeds opgeven tot en met 11 mei via 
openkoppel@visseningroenlo.nl . De tweede wedstrijd voor de Grachtencompetitie wordt 
gevist op 28 mei. Maar op woensdag 17 mei kan men ook al meedoen met de 1e 50+ 
viswedstrijd. Kortom het wedstrijdseizoen aan de Groenlose stadsgracht is nu echt van 
start gegaan. 

 
Uitslag 1e Grachtencompetitiewedstrijd 2017 
 
Vak A Houtwal: 
 Naam   Aantal   Gewicht punten 

1. Michael Drees 45    3310 gram  1 punt 
2. Henk Geurkink 42  2550 gram 2 punten 
3. Leo te Koppel 26  2250 gram 3 punten 

 
Vak B Marhulzenweg: 

Naam   Aantal   Gewicht punten 
1. Ralf Thiel    8  1085 gram 1 punt 
2. Frans Lindner 2          60 gram 2 punten 
3. Wesley Helmers  2          55 gram 3 punten 
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Vak C Geitenkamp – Halve Maan: 
Naam   Aantal   Gewicht punten 
1. Clemens Elschot  11    660 gram 1 punt 
2. Martijn Bakker       8    580 gram 2 punten 
3. Herman Oosterholt   5    510 gram 3 punten   

 
De volledige uitslag is te vinden op www.visseningroenlo.nl  

 

http://www.visseningroenlo.nl/

