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Karpercommissie AHV Vislust 

 

Eerste wedstrijd 2014, 

 

Het is dan zover, na wat vergaderingen en voorbereidingen zijn de borden langs het Twentekanaal 

uitgezet. De steknummers zijn geplaatst, de dixie is neergezet voor hoge nood. 

 

Er deden in totaal 17 koppels mee, we hadden gehoopt op 30 koppels maar goed hier hebben we het 

ook voor gedaan. 

Het parcours is in de gaten gehouden door 6 controleurs, er is op en neer gereden en er is in de 

gaten gehouden of er op een eerlijke manier gevist werd. De controleurs hebben hun kamp 

opgeslagen onder de nieuwe a35 brug. 

 

En dan is het zover... 

Op 09-05-2014 om 20.00 uur is de wedstrijd begonnen en we zijn op zondag 11-05-2014 geëindigd, 

Voordat de wedstrijd begon is er bij clubgebouw Vislust de loting geweest voor de mannen en de 

enkele vrouwen die mee deden. 

Toen alle koppels hun lotnummer hadden, zijn ze naar hun stek gereden en hebben de tenten en 

hengels klaargemaakt. 

 

Helaas zat het weer wel tegen, veel regen en wind, maar over het algemeen konden de meesten hun 

tent droog opzetten. Op het zandpad zelf was het een modderbende, wij waren er normaal niet 

doorgekomen met onze auto's, maar Rick Stam wel met zijn terreinwagen. 

 

Tot slot... 

Na afloop van de wedstrijd hebben we een barbecue georganiseerd, die ook goed bevallen was. 

We hadden twee vrijwilligers achter de barbecue Mario Bouma en Kimberly Schutte nogmaals 

bedankt hiervoor. 

Op de eerste plaats is geëindigd gekomen het koppel Broeils en Broeils van stek 4. 

 

 

 
 

 

  



Als tweede is geëindigd het koppel Vincent de Haas en Susanne Markink. 

 
 

 

De rest van de prijzen hebben we verloot. 

 

Iedereen was super tevreden en we hebben veel complimenten gehad. 

 

We willen het bestuur van AHV Vislust bedanken voor het vertrouwen en het mogelijk maken van 

deze viswedstrijd, en het openstellen van het clubgebouw. 

 

Ook willen wij al onze sponsoren bedanken met name : Rene Kerkdijk van Dinobaits, Jan Veenstra 

van Pollardbaits, Hengelsport Voorhuis in Albergen, Twisterboilie Kazim, M.T.C baits Hengelo, Vos 

Hengelsport in Almelo, en tot slot Akim Grillroom Almelo. 

 

De karpercommissie van AHV Vislust 

11 mei 2014 


