
Ralf Thiel winnaar 3e wedstrijd grachtencompetitie 

De grachtencompetitie is weer ongekend spannend! 

Zondag 11 juni werd alweer de derde wedstrijd van de grachtencompetitie gehouden, de deelnemers 

waren ruim op tijd aanwezig bij de EMTE om te loten. Leo en Leo  hadden hetzelfde parcours uitgezet 

als de vorige keer en wel aan “De Kloostertuin”, “Het Geitenkamp/Halve Maan” en 

“Houtwal/Kanonswal”. Er werden ongeveer dezelfde aantallen als de vorige keer gevangen echter 

bleef het gewicht met bijna 10 kilo minder dan de vorige keer ruim achter. 

Bij de Kloostertuin werd vooral kleine vis ter weging aangeboden en was het uiteindelijk Ralf Thiel die 

er met de vakwinst vandoor ging, goede tweede werd hier Wesley Helmers die weliswaar meer aan 

gewicht ving maar het met aantallen moest afleggen tegen Ralf. Derde in het vak werd Hennie 

Wildenborg die net een paar visjes tekort kwam om mee te strijden voor de 1
e
 plek. 

Bij Het Geitenkamp/Halve Maan werd met afstand de meeste grote vis gevangen en hier was het oud 

kampioen Toon Heinsman die de dagwinst voor zich opeiste door  met 48 stuks met 1585gram een 

1tje voor de aantallen en een 2tje voor het gewicht te scoren. Tweede in het vak werd Brabander 

Ronnie van de Beek en derde Leo Helmers. Wolfgang Marquadt wist hier overigens de enige brasem 

van de dag te vangen 

.  
Wolfgang met een mooie platte 

 
Op de Houtwal/Kanonswal was het deze keer erg lastig om de vis aan de schubben te komen en zou 

de dagwinst worden beslist door de kop en staart De op kop zittende Martijn Bakker wist er 33 te 

vangen met een gewicht van 575 gram en de op staart zittende Gerrit Oosterholt had er 15 met 

690gram waardoor Martijn er met vakwinst vandoor ging op basis van de aantallen. Goede derde 

werd hier Michael Drees.   

Totaal werden er 547 vissen met een gewicht van bijna 17 kilo gevangen vandaag. 



Uitslag 3e grachtencompetitiewedstrijd:  

 

Vak Kloostertuin: 

1. Ralf Thiel 63 st. 1170 gr.  1 pnt.  

2. Wesley Helmers 57 st. 1405 gr. 2 pnt. 

3. Hennie Wildenborg 46 st. 935 gr. 3 pnt. 

 

Vak Geitenkamp/Halve Maan: 

1. Toon Heinsman 48 st. 1585 gr.  1 pnt.  

2. Ronnie van de Beek 29 st. 580 gr. 2 pnt. 

3. Leo Helmers 27 st. 1385 gr. 3 pnt. 

 

Vak Houtwal/Kanonswal: 

1. Martijn Bakker 33 st. 575 gr.  1 pnt.  

2. Gerrit Oosterholt 15 st. 690 gr. 2 pnt. 

3. Michael Drees 14    st. 510 gr. 3 pnt. 

 

Tussenstand na drie wedstrijden; 

1. Ralf Thiel 108 st. 4310 gr.  4 pnt.  

2. Henk Geurkink 103 st. 4100 gr. 7 pnt. 

3. Michael Drees  93    st. 5920 gr. 7 pnt. 

4. Wesley Helmers 87    st. 2625 gr. 7 pnt. 

5. Toon Heinsman 113 st. 4275 gr. 10 pnt. 

 
Dit was de laatste wedstrijd van de grachtencompetitie voor de zomer, zondag  3 september staat de 

vierde wedstrijd op het programma. Het loten is om 07:00 uur bij de EMTE en de wedstrijd begint om 

08:00 uur.  

Voor die tijd is er nog genoeg te doen. A.s. donderdag staat de derde en laatste 50+ wedstrijd op het 

programma, loten om 13:45 uur bij de Wilhelminabank. Zondag 25 juni wordt de tweede wedstrijd om 

de IJsselCup gevist, loten om 06:30 uur aan de waterkant.  

Ook staan de vakantiewedstrijden (25 juli en 1 augustus) en de Open Groenlose (zaterdag 5 

augustus)  deze zomer weer op het programma. Opgeven voor de Open Groenlose start op 1 juli, voor 

de vakantie wedstrijden hoef je niet van te voren op te geven. Wil je mee vissen? Zorg dan dat je om 

16:15 uur op de Maliebaan bent voor het loten. De wedstrijd wordt gevist van 17:30 uur tot 20:30 uur. 

De prijsuitreiking is aansluitend op de Maliebaan. 

 

 


