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Ons kenmerk    : JK/12.008  Bilthoven, 8 december 2011 
Onderwerp : Deelname Topcompetitie 2012 

Contactpersoon : Jolanda Kok / Sjoerd Boomsma  
 
 
 

Beste «Roepnaam», 
 
Het 8e jaar van de Nationale Topcompetitie Wedstrijdvissen zit er al weer op. Wij hebben 
merendeels positieve reacties ontvangen. Door meer personele inzet aan de waterkant is het 
uitzetten van de parkoersen en de weging praktisch zonder problemen verlopen.  
 

Vrijdag 9 december wordt via onze site bekend gemaakt wie van de 59 best geklasseerde senioren 
(beste 49** A-divisie, en beste 10 B-divisie), de 10 best geklasseerde junioren U18 en U23, 
alsmede de 10 beste Veteranen en Dames door de technische staf van Sportvisserij Nederland zijn 
geselecteerd om Nederland in 2012 te vertegenwoordigen bij de diverse internationale 
kampioenschappen. Vers van de pers is het bericht dat Nederland in 2012 naast het WK Kust voor 

Dames en Heren (13-20 oktober in Zeeland), ook het WK Dames Zoet zal organiseren (25 en 26 
augustus in Friesland). Een recente kalender met data en parkoersen van de (inter)nationale 

wedstrijden staat vermeld op onze site onder wedstrijden > wedstrijden (boven agenda).  
 
Ook in 2012 zal weer een Nationale Topcompetitie worden georganiseerd. Sportvisserij Nederland 
zal zorgdragen voor de organisatie. De inzet van Sportvisserij Nederland is om de belangen van de 
Nederlandse sportvissers en wedstrijdvissers nog sterker te behartigen en om o.a. de wedstrijd-
visserij en de Nationale Topcompetitie verder te ontwikkelen. 
 

Voor 2012 volgen slechts enkele wijzigingen (o.a. gesloten tijd vervalt, aascontrole wordt half uur 
later, Sportvisserij heeft ontheffing voor minimum maat baars). 
 
De Nationale Topcompetitie zal weer bestaan uit 8 wedstrijden, komend jaar verdeeld over 4 
weekenden, t.w. 21/22 april, 9/10 juni, 14/15 juli en 22/23 september. De resultaten van de 6 
beste wedstrijden per deelnemer tellen mee voor de eindklassering.  

 
Aan de Nationale Topcompetitie 2012 kunnen maximaal 200 licentiehouders meedoen, verdeeld 
over senioren, junioren U18 en U23, dames en veteranen. Daarnaast staat de Topcompetitie open 
voor aparte groepen Dames en Veteranen. Afhankelijk van het parkoers per wedstrijd kunnen geen 
of een beperkt aantal dagdeelnemers inschrijven (niet in de Senioren A-divisie). De wedstrijden 
worden zoveel mogelijk vervist conform het internationale FIPS-ed reglement (FIPS-ed = 
Fédération Internationale de la Pêche Sportive – Eau Douce).  

 
Eind 2012 zullen de bondscoaches uit de 50 leden van de A-divisie, de 10 besten van de B-divisie 
(gezamenlijk de 60 leden van de nieuwe Nationale Selectie Senioren), de beste 10 junior deel-
nemers U18 en U23, de 10 beste dames en de 10 beste veteranen van het eindklassement van de 
Nationale Topcompetitie 2012 de internationale teams voor 2013 selecteren. 
 
De kosten voor deze topcompetitie blijven ongewijzigd, t.w. de kosten voor  senioren en veteranen 

bedragen € 200,-- (€ 60,00 voor de licentie en 8 x € 17,50 inschrijfgelden voor de wedstrijden) en 

voor de junioren en dames  € 135,- (€ 35,- voor de licentie en 8 x € 12,50 inschrijfgelden voor de 
wedstrijden). Dagdeelnemers betalen € 22,50 (senioren/veteranen) en € 17,50 (dames en 
junioren). De totale kosten zullen op basis van een éénmalige machtiging via een automatische 
incasso van de opgegeven rekening worden afgeschreven. Er wordt rekening mee gehouden indien 
men bij de TC 2011 de licentie als prijs heeft ontvangen. 



Ook in 2012 zijn weer aantrekkelijke materiaal- en geldprijzen te winnen. Bij de senioren, zowel in 

de A- als in de B-divisie ontvangen de nrs. 1 t/m 3 per wedstrijd, respectievelijk € 250,-, € 150,-- 
en € 100,-. Bij de dames, veteranen en junioren (U18 en U23) ontvangen de nummers 1 t/m 3 van 
elke categorie per wedstrijd respectievelijk € 75,--, € 50,-- en € 25,--. 
Aan de hand van de totaaluitslag worden bij de finale nog extra geldbedragen uitgekeerd, resp. 

voor de nrs. 1 t/m 3 senioren A- en B-divisie € 750,--, € 500,-- en € 300,-- en voor de nrs. 1 t/m 3 
dames, veteranen en junioren (U18 én U23) € 250,--, € 150,-- en € 100,--.  
 
De wedstrijden van de Nationale Topcompetitie 2012 zullen plaatsvinden op de volgende data en 
wateren: 
21 én 22 april Kanaal door Voorne Hellevoetsluis 
9 én 10 juni NoordWillems kanaal Assen-Vries 

14 én15 juli Lage Vaart Almere 
22 én 23 september Kanaal Gent-Terneuzen  Westdorpe 
 
Bijgaand ontvang je een antwoordformulier om een licentie te bestellen en je in te schrijven voor 

deelname aan de Nationale Topcompetitie 2011. Inschrijven is mogelijk tot 10 februari 2012.  
Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Vol is vol. Stuur daarom zo snel mogelijk 

je inschrijvingsformulier terug! 
 
De 10 leden van de Nationale Selecties Junioren (U18 én U23), Nationale Selectie Dames en 
Nationale Selectie Veteranen en de 59 leden van de Nationale Selectie Senioren (49 v.d. A-divisie 
en 10 v.d. B-divisie) hebben bij de aanmelding voorrang; hun aanmelding moet vòòr 15 januari 
a.s. zijn ontvangen. Indien hun aanmelding dan niet is ontvangen, nemen wij aan dat zij niet deel 
wensen te nemen en vindt aanvulling plaats. 

 
De beste 40 van de A-divisie en beste 10 van de B-divisie van het afgelopen jaar starten in de A-
divisie. Indien zij niet deel willen nemen of gezien hun leeftijd worden geplaatst bij de Veteranen, 
wordt de A-divisie als volgt uit de uitslag van 2011 aangevuld: 
Om en om uit de A-divisie en de B-divisie, t.w. eerst de nr. 41 van A-divisie, vervolgens 

de nr. 11 van de B-divisie > nr. 52, > nr. 12, > nr. 53, . nr. 13 enz. enz. 
Deze personen worden echter geen lid van de Nationale Selectie. 

 
In de afgelopen 2 jaar hebben wij van diverse deelnemers de pasfoto digitaal 
opgeslagen. Indien deze pasfoto nog goed gelijkend is (zie je oude licentie), hoef je geen 
nieuwe pasfoto mee te sturen. In alle andere situaties (met name bij de junioren) 
ontvangen wij graag een nieuwe pasfoto. 
 

Het antwoordformulier (graag duidelijk invullen) en de eventuele pasfoto (op de achterzijde 
voorzien van je naam en andersom met paperclip of plakband aan brief bevestigen) dienen te 
worden gezonden aan Sportvisserij Nederland, Postbus 162, 3720 AD BILTHOVEN. 
 
Op het antwoordformulier wordt o.a. gevraagd naar het nummer op de (JEUGD)VISPAS 2012. 
Indien je afgelopen jaar hebt deelgenomen namens dezelfde vereniging, heb je hetzelfde (Jeugd) 
VISPASnummer. Indien je gewijzigd bent van HSV of via een voorlopig bewijs van lidmaatschap 

(VBL) een ander nummer ontvangt, verzoeken wij je je (Jeugd)VISPASnummer z.s.m. (vòòr 28 
februari 2012) door te geven aan Sportvisserij Nederland via tel.: 030-6058400, fax: 030-
6039874 of e-mail: wedstrijden@sportvisserijnederland.nl).  
 
De licenties, wedstrijdreglementen en nadere informatie over de wedstrijden zullen in maart aan 
alle licentiehouders worden verstuurd. Mocht je nog vragen hebben, dan horen wij deze graag. 
Wij stellen je deelname zeer op prijs en vertrouwen er op samen met jou in 2012 een nog sterkere 

en meer aansprekende wedstrijdcompetitie te realiseren.  
 
Met vriendelijk groet, 
 
Jolanda Kok 
 

 
Bijlage:  Antwoordformulier aanmelding deelname Nationale Topcompetitie 2012 

 
Deze uitnodiging wordt verstuurd aan (dag)deelnemers v.d. Nationale Topcompetitie 2011, de deelnemers van de Nederlandse 

Kampioenschappen Junioren en Senioren 2011 én aan belangstellenden. 

 

** bij de A-divisie zijn slechts 49 deelnemers geklasseerd, de 50e heeft niet aan minimaal 6 wedstrijden deelgenomen. 
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