Een viswedstrijd in Grote Gracht in 1962
Zoals ieder jaar i s er in september feestweek in Zutphen, met kermis op de
markten, podiumoptredens op het 's Gravenhof enz.enz.
Maar in 1962 krijgt de Zutphese feestweek een extra dimensie ... een landelijke primeur! Een twee weken durende
viswedstrijd in de Grote Gracht, met als
hoofdprijs een auto!
Nog nimmer vertoond in Nederland.
Visvereniging "Ons Belang" (wie bedenkt
zo'n naam?)zal de organisatie op zich
nemen. Omdat het niet om het belang
van de vissen gaat zullen de wedstrijden in de volgende jaren nog een lelijk
(vis)staartje krijgen in de vorm van acties
van dierenbescherming etc. etc., maar dit
terzijde.
Vissen worden voorzien van een rugnummer dat met een zilveren draadje aan de
rugvin wordt bevestigd. De op deze manier toegeruste 350 vissen worden in de
Grote Gracht uitgezet.
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Verwijderen van het riet vóór de viswedstrijd

Dankzij vermelding in het clubblad van
de Algemene Hengelaarsbond stroomden
op 25 augustus 1962 de hengelaars uit
heel Nederland in groten getale naar
Zutphen. O p de eerste dag werden 220
deelnemers geteld.
Na hun inschrijfgeld te hebben betaald
kregen ze een plaats toegewezen aan de
waterkant.
Vlak naast elkaar, en dik ingepakt, want
het was winderig weer die dag, zaten ze
daar. Brood mee voor eigen consumptie ... en voor de vissen. En nu maar
zorgen dat jouw snoer niet in dat van je
buurman verward raakte vanwege de eerder genoemde wind.
Na 10 minuten kwam het eerste nummertje al boven! Opwinding alom!
Dat je - zoals mijn vader vroeger altijd
zei - tijdens het vissen doodstil moest zijn
hield hier geen stand. Opwinding, gelach
en grappen waren niet van de lucht.
Gedurende de twee weken dat het visfes-

De winnaar krijgt een DAF

i

i

tijn duurde kwamen er 2943 deelnemers
en werden er, buiten de vele "kanjers",
56 nummers opgevist.
Bij notaris Bloemhof was vooraf een
nummer aangewezen. Wie dat nummer
ving, of - indien de vis met dat nummer
niet gevangen werd - het dichtstbijzijnde
nummer, kreeg de auto.
Carel Enklaar hoofdredacteur van het
toenmalige N.T.S. (televisie)journaai en
lid van de Club van Honderd1 die ook
tot de deelnemers behoorde was zo enthousiast dat Zutphen hierdoor tweemaal

het landelijk TV journaal haalde.
O p het 's Gravenhof werd voor het oog
van de televisiecamera's door een zeer
enthousiaste burgemeester S. de Jong
de hoofdprijs aan de winnaar uitgereikt.
Voor de chauvinisten was het plezierig
dat de winnaar uit Zutphen kwam. De
heer B.J. Nijhof won de auto, een DAF!
"Houen zo", prees de burgemeester het
initiatief van de stichting Actie Comité
Zutphen. En dat hebben ze nog vele jaren
gedaan.

D e Club van Honderd waarnaar hier verwezen wordt was een in die tijd bekende visclub met
leden die voornamelijk bij de omroep betrokken waren (red)

