
Ivo te Kortschot wint de eerste competitie wedstrijd in 2018  
Het was nog schrapen aan de IJssel. 

 
Na ruim een maand zonder wedstrijden was het dan “eindelijk” weer zover. De eerste competitie 
wedstrijd van de GHV in 2018 is een feit. Dit seizoen maar liefst 14 liefhebbers  voor de IJsselCup, 
twee “nieuwe deelnemers (Erwin Hoitink en Robert ten Have) en twee terug van weggeweest (Silvio 
Geelink en Rick van Koot).De IJssel blijft toch trekken! De ervaren vissers weten het al langer en 
kunnen dan een dagje IJssel ook zeker aanraden. Bakken van voorns, afgelopen jaar kwam er een 
voorn van bijna anderhalve kilo boven water, brasems format deurmat, kneiters van windes  en ook 
steeds vaker een schitterende barbeel, maar op goede dagen ook gewoon heel veel vis. 

 
Het was goed vertoeven aan de IJssel. 

 
Helaas de eerste wedstrijd vier afmeldingen, waardoor er vandaag in vijf kribvakken gevist werd. De 
oneven nummers uitstroom (Vak A) en de even nummer instroom (vak B). Om kwart over zes waren 
de deelnemers de meeste deelnemers al aanwezig en stonden te popelen om te gaan loten. De 
afgelopen week was de watertemperatuur flink gestegen en het waterpeil gedaald. Met name door de 
hogere watertemperatuur waren de verwachtingen hooggespannen. Om half zeven was iedereen 
present en was het tijd om te loten. Na het loten meteen door naar de stek om op te bouwen. Na een 
klein uurtje klonk het startsignaal en vlogen de goed gevulde korven naar de gekozen afstand.  
 
Het grote wachten was begonnen, het grootste deel van de deelnemers heeft het eerste uur weinig 

gezien. Rob Beerten (op nummer 1) wist als een van de weinigen wel vrijwel meteen vis te vangen. 

Vrij vroeg werd de trukendoos open getrokken om toch de vis aan de schubben te komen, kleinere 
haken, dunnere lijnen of ander aas moest het verschil gaan maken. Dit had helaas niet voor iedereen 
het gewenste resultaat. Na krap een uur wist Henk Geurkink een beste brasem te vangen en zijn 
buurman (Erwin Hoitink) ving een kleiner exemplaar. Rene Molenveld verspeeld in deze periode ook 
nog een dikke vis. Niet veel later was het Ivo te Kortschot die twee keer achter elkaar een flinke vis 
moest lossen. Op de overige stekken was het nog steeds zoeken naar de vis. Paar meter erbij of eraf, 
meter meer naar links of naar rechts, de deelnemers deden er alles aan om de vis te pakken te 



kunnen krijgen, met alle gevolgen van dien. Veelvuldig kwam er een korf op “vuile grond” wat 
resulteerde in vast zitten en materiaal verlies. Rene Molenveld had hier ook last van en loste twee 

dikke vissen. Ivo te Kortschot had hier niet mee te dealen en wist enkele mooie bonus vissen te 

vangen, waaronder een knaap van een kopvoorn. In enkele vakken werd nog van alles geprobeerd 
om een bonus vis te vangen, maar veelal kwamen er “exoten” boven water in de vorm van een 
grondel of een donderpad. Met name Vincent te Braake en Robert ten Haven wisten aardig wat van 
deze “krengen”  te vangen. 

 
De winnende kopvoorn van Ivo te Kortschot. 

 

De vangsten waren minder dan verwacht, met nam op aantallen, maar over het gewicht mochten we 
niet klagen. Maar zoals altijd is er een winnaar, en dat maakt de competitie zo spannend. In totaal is er 
door 10 deelnemers 26360  gram gevangen. In vak A was dit 9985 gram en vak B 16375  gram.  
 

 
Frank Bomers met een schitterende baars. 

 
 



Uitslag 1ste wedstrijd IJsselCup 2018: 
 
Vak A (uitstroom):  
1. Rene Molenveld 3890 gr  1 pnt. 
2. Erwin Hoitink 2675 gr 2 pnt 
3.  Rob Beerten 1570 gr 3 pnt 
 
Vak B (Instroom):  
1. Ivo te Kortschot 7660 gr  1 pnt. 
2. Henk Geurkink 5155 gr 2 pnt. 
3. Frank Bomers 3560 gr 3 pnt. 
 
Stand na de 1ste wedstrijd: 

 

 
 
De eerstvolgende competitiewedstrijd is de eerste wedstrijd om de Grachtencompetitie, deze wordt 
gevist op zondag 29 april. Opgeven hiervoor kan nog tot en met vrijdag 27 april en alleen via 
grachtencompetitie@visseningroenlo.nl 
 
De tweede IJsselCup wedstrijd staat gepland op zondag 3 juni. 
 
GHV Jeugd:  
Dit jaar weer iets nieuws om de jeugd te laten ervaren hoe leuk vissen kan zijn. Na het grote succes 
van de GHV vijvertour, meer hierover volgt nog,  heeft het bestuur besloten dat alle kinderen tot 14 
jaar een gratis jeugdvergunning kunnen aanvragen op de website van de Groenlose 
Hengelsportvereniging. Met deze vergunning kunnen de kinderen vissen in onderstaande wateren: 
- De vijver bij boer Meijer  
- De vijver bij de Wagenmaker  
- De vijver op de Hartreize  
- De Groenlose stadsgracht. 
Je mag alleen overdag vissen met 1 hengel met als aas: brood, maden, wormen, deeg en of mais. 
Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten en de gevangen vis moet je direct onbeschadigd 
in hetzelfde water terugzetten. 
 
Wil je met twee hengels of met ander aas vissen, dan heb je onze JeugdVISpas nodig. Voor meer info 
zie www.visseningroenlo.nl  

1. Ivo te Kortschot 7660 gr 1 pnt. 
2. Rene Molenveld  3890 gr 1 pnt. 
3. Henk Geurkink 5155 gr 2 pnt. 
4. Erwin Hoitink 2675 gr 2 pnt. 
5. Frank Bomers 3560 gr 3 pnt. 
6. Rob Beerten 1570 gr 3 pnt. 
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