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Kenmerk : JK/12.009 Bilthoven, 8 december 2011  
Onderwerp : Topcompetitie Feeder 2012  

Contactpersoon : Sjoerd Boomsma/Jolanda Kok  
 
 
 
 
 

Beste roepnaam, 
 
In 2011 is Sportvisserij Nederland gestart met een Nationale Topcompetitie Feeder. Enerzijds om 
veelvuldige verzoeken hiertoe van feedervissers tegemoet te komen, anderzijds om via een 
competitie het team voor het Wereldkampioenschap Feeder te kunnen selecteren. 
 
Vrijdag 9 december vindt publicatie van alle teams naar de internationale zoetwaterwedstrijden 

plaats, waaronder het WK Feeder en de Interland Feeder 2012. Tevens zal er een bijgewerkte 
wedstrijdkalender worden gepubliceerd. 

 
Net zoals in 2011 zullen in de loop van 2012 vier wedstrijden worden georganiseerd waarvan de 
drie beste resultaten tellen voor de einduitslag. De beste 50 feedervissers vormen de nieuwe 
Nationale Selectie Feeder waaruit de selectie plaatsvindt voor het Wereldkampioenschap Feeder 
2013.  
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 verplichting voor deelnemers aan de Topcompetitie Feeder om deel te moeten nemen aan de 
federatieve voorselectie Feeder komt te vervallen. Deze verplichting telt wel voor de leden van de 
Nationale Selectie Feeder, indien zij automatisch geplaatst willen zijn voor het NK 2012. Tevens 
dienen zij aan de organisatie van de selectie aan te geven dat zij als lid van de Nationale Selectie 
automatisch geplaatst zijn en bij plaatsing worden aangevuld door de volgende van de uitslag. Als 

een lid van de Nationale Selectie niet aan de federatieve selectie deelneemt, vervalt uiteraard zijn 
deelname aan het NK. 
 
De 4 wedstrijden (er is één wedstrijd gewijzigd, omdat op de voorgestelde datum van 26 augustus 
het WK Dames Zoet in Nederland wordt georganiseerd – in plaats daarvan is zondag 6 mei 
vastgesteld) zullen op de volgende data en locaties worden gehouden:  
 

 Zondag 6 mei 2012 - Pr. Margrietkanaal bij Kootstertille 
 Zondag 24 juni 2012   - Noordhollands Kanaal bij Spijkerboor 
 Zat. 6, zond. 7 oktober 2012 - Amsterdam-Rijnkanaal bij Loenersloot 

 
Voor deze Nationale Topcompetitie Feeder dient men een licentie aan te schaffen, waarvan de 
kosten ongewijzigd blijven, t.w. € 30,--. 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 wederom 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 2012. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 1 

april 2012. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Vol is Vol!  
 
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 plakband achterop aan het antwoordformulier bevestigen, dienen te 
worden gezonden aan: Sportvisserij Nederland, Wedstrijden, Postbus 162, 3720 AD 
BILTHOVEN. 

 
De licenties, wedstrijdreglementen (z.s.m.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 2012 wederom een succesvolle Topcompetitie Feeder te kunnen realiseren. 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Sjoerd Boomsma 
Projectleider wedstrijden 
 
 
 
Bijlage: Antwoordformulier aanmelding deelname Nationale Topcompetitie Feeder 2012 
 

  


