
Karl Heinz Drees winnaar 2e wedstrijd grachtencompetitie 
 
Vandaag was alweer de tweede wedstrijd van de grachtencompetitie, de meeste deelnemers waren 
ruim op tijd omdat het vanaf een uur of 5 al onweerde in Groenlo en omstreken maar tijdens het loten 
om 7 uur was het gelukkig weer droog. Leo te Koppel en Leo Helmers hadden wederom een mooi 
parcours uitgezet aan “De Kloostertuin”, “Het Geitenkamp/Halve Maan” en “Houtwal/Kanonswal”. 
Gezien de vangsten van de afgelopen weken werd er behoorlijk veel vis verwacht en ja deze 
verwachting kwam ook uit. 
 
Bij de Kloostertuin was het vooral kleine vis die ter weging werd aangeboden als was het de op kop 
zittende Frans Lindner die als enige vandaag een brasem wiste te vangen. De vakwinst was hier voor 
Henk Geurkink die secuur vissend aan de Deken Hooijmansingel 49 vissen met in totaal 1145 gram 
wist te vangen, goede tweede werd de kampioen van vorig jaar Steven Groot Severt en derde werd 
hier Frans Klein Tank. 
 
Bij Het Geitenkamp/Halve Maan werd met afstand de meeste vis en gewicht gevangen en hier was 
het Karl Heinz Drees die de dagwinst voor zich opeiste door zowel in aantal als gewicht het meeste ter 
weging aan te bieden, 66 stuks en 2800gram. Goede tweede werd hier Ralf Thiel net voor Michael 
Drees. Joop Ottink had de pech dat hij net voor het einde een mooie brasem verspeelde anders had 
de uitslag er waarschijnlijk iets anders uitgezien. 
 
Op de Houtwal/Kanonswal werden vooral mooie grote voorns gevangen, niet zoveel maar wel mooi 
aan gewicht. Het waren vader en zoon Helmers die naast elkaar zittend zouden gaan uitmaken wie de 
vakwinst zou behalen, het bleek uiteindelijk vader Leo te zijn die zijn zoon Wesley het nakijken gaf, 
Leo ving 26 vissen met 1920 gram en Wesley 28 vissen met 1165 gram. Goede derde werd hier 
Clemens Elschot. 
 
Uitslag 2

de
  grachtencompetitie: 

Vak Kloostertuin:  

1. Henk Geurkink 49 st. 1145 gr.  1 pnt.  
2. Steven Groot Severt 42 st.  710 gr. 2 pnt. 
3. Frans Klein Tank 24 st. 1040 gr. 3 pnt. 
 

Vak Geitenkamp/Halve Maan:  

1. Karl Heinz Drees 66 st. 2800 gr. 1 pnt. 
2. Ralf Thiel 37 st. 2055 gr. 2 pnt. 
3. Michael Drees 34 st. 2100 gr. 3 pnt. 
 

Vak Houtwal/Kanonswal:  

1. Leo Helmers 26 st. 1920 gr. 1 pnt. 
2. Wesley Helmers 28 st. 1165 gr. 2 pnt. 
3. Clemens Elschot 19 st. 1750 gr. 3 pnt. 
 

Totaal werden er 530 vissen met een gewicht van bijna 27! kilo gevangen vandaag. 

Tussenstand na de 2
de

 wedstrijd: 

1. Henk Geurkink 91 st. 3695 gr.  3 pnt.  
2. Ralf Thiel 45 st. 3140 gr. 3 pnt. 
3. Michael Drees 79 st. 5410 gr. 4 pnt. 
4. Clemens Elschot 30 st. 2410 gr.  4 pnt. 
5. Wesley Helmers 30 st. 1220 gr.  5 pnt. 

 



De eerst volgende wedstrijd is de tweede 50+ wedstrijd, deze wordt gevist op donderdag 1 juni. De 

derde wedstrijd om de grachtencompetitie staat voor 11 juni op het programma. Het loten is weer om 

07:00 uur bij de EMTE en de wedstrijd begint om 08:00 uur.  


