
 
 

 
 Aan: 
 Geïnteresseerde Feedervissers 
   

 
 

Kenmerk : 03.004.SB Bilthoven, 1 maart 2011  
Onderwerp : Topcompetitie Feeder 2011  
Contactpersoon : Sjoerd Boomsma/Jolanda Kok  
 
 

 
 
Beste Feedervisser, 
 
In 2011 start Sportvisserij Nederland met een Nationale Topcompetitie Feeder. Mede door 
verzoeken van wedstrijdvissers maar ook in verband met de mogelijkheid om mee te doen aan het 

nieuwe Wereldkampioenschap Feeder, dat dit jaar voor het eerst in Italië zal plaatsvinden. De 
technische staf van Sportvisserij Nederland heeft hiervoor dit jaar geselecteerd uit de beste 50 
deelnemers aan het NK Vrije Hengel 2010.   

 
Om een goede selectie van wedstrijdvissers mogelijk te maken voor het Wereldkampioenschap 
Feeder is de Nationale Topcompetitie Feeder in het leven geroepen. Hiertoe zullen 4 wedstrijden 
worden georganiseerd waarvan de 3 beste resultaten tellen voor de einduitslag. De beste 50 
feedervissers vormen de nieuwe Nationale Selectie Feeder waaruit de selectie plaatsvindt voor het 
Wereldkampioenschap Feeder 2012.  

Afhankelijk van het aantal ingeschreven licentiehouders (maximaal 150 personen), zullen er 3, 4 of 
5 vakken worden uitgezet (voor het hele seizoen hetzelfde aantal). 
De deelnemers aan de Topcompetitie Feeder zijn wel verplicht deel te nemen aan de federatieve 
voorselectie Feeder. Het resultaat hiervan telt echter niet mee voor het klassement van de 
Topcompetitie Feeder. 
 
De 4 wedstrijden zullen op de volgende data en locaties worden gehouden:  

 
 Zondag 26 juni 2011 – Pr. Margrietkanaal bij Kootstertille 
 Zondag 10 juli 2011  - Kanaal Gent-Terneuzen, ten noorden van Westdorpe 

 Zaterdag 5 en Zondag 6 november 2011 – Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel 
 
Voor deze Nationale Topcompetitie Feeder dient men een licentie aan te schaffen, waarvan de 

kosten € 30,-- bedragen. Per wedstrijd betalen de licentiehouders € 17,50. Voor de 4 wedstrijden 
is dit een totaal van € 100,--.  
Dagdeelnemers kunnen, afhankelijk van de ruimte bij de parkoersen, inschrijven voor één of meer 
wedstrijden; de kosten hiervan bedragen € 22,50 per wedstrijd. 
 
Voor deelnemers aan de Topcompetitie Feeder zijn er aantrekkelijke geldprijzen: 
 

 PER WEDSTRIJD 
Per wedstrijd zijn er geldprijzen voor alle vakwinnaars. Ingeval van 3 vakken, zijn 
de geldprijzen voor de nr. 1 € 250,--, nr. 2 € 200,-- en nr. 3 € 150,--.  Indien er 
ook nog een 4e en 5e vak komen (afhankelijk van het aantal licentiehouders) zijn 
vervolgens de geldprijzen € 100,-- en € 50,-- voor de nrs. 4 en 5. 

     EINDPRIJZEN 
Voor de beste 3 van het totaal klassement zijn er, naast ereprijzen, wederom 

geldprijzen, te weten 1e prijs € 750,--, 2e prijs € 500,-- en 3e prijs € 300,--. 



Bijgaand ontvang je een antwoordformulier om een licentie te bestellen en je in te schrijven voor 

deelname aan de Nationale Topcompetitie Feeder 2011. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 1 
mei 2011. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Vol is Vol! Stuur daarom zo 
snel mogelijk het inschrijfformulier terug. 
 

Het antwoordformulier (graag duidelijk invullen) en de eventuele pasfoto (voorzover een recente 
foto nog niet in ons bezit is) op de achterzijde van het formulier, voorzien van je naam en 
andersom met paperclip of met plakband achterop aan het antwoordformulier bevestigen, dienen 
te worden gezonden aan: Sportvisserij Nederland, Wedstrijden, Postbus 162, 3720 AD 
BILTHOVEN. 
 
De licenties, wedstrijdreglementen ( reeds op internet te zien) en nadere informatie over de 

wedstrijden zullen in mei 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 2011 een succesvolle Topcompetitie Feeder te kunnen realiseren. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Sjoerd Boomsma 
Projectleider wedstrijden 
 
 
 

Bijlage: Antwoordformulier aanmelding deelname Nationale Topcompetitie Feeder 2011 
 
  


