
 

Superstart  Topcompetitie Karpervissen 

 

De eerste Nationale karperwedstrijd in het bestaan van organisatoren  Sportvisserij 

Nederland en de KSN is een doorslaand succes geworden. Van vrijdag 4 t/m zondag 6 

mei werd aan een ruim vijf km lang parkoers van de Lage Vaart buiten Almere door de 

meeste koppels karper op de onthaakmat gebracht. Een prachtig parkoers met voor 

vrijwel alle koppels ruim plek om meerdere bivvys en domes te plaatsen, de goede 

vangsten van in totaal 78 schubkarpers, een prima sfeer onder de 39 deelnemende 

koppels (1 koppel had zich afgemeld) en 13 wedstrijdcontroleurs en juryleden en een 

drukbezochte prijsuitreiking zorgden voor een  prima start van de eerste van de 4 

wedstrijden van de Nationale Topcompetitie Karpervissen 2012. 

Vrijdagmiddag was een manege twee km voor het parkoers even het honk 

van bijna honderd popelende karpervissers en controleurs. De verzegelde 

doos met de door de computer uitgevoerde loting werd door de voorzitter 

van de KSN Arjan Kempen verbroken en alle koppels kregen hun 

steknummer voor een van de vier vakken uitgereikt. Na een voor sommigen 

te korte voorbereidingstijd werd om zes uur het signaal gegeven voor de 

start van voeren en vissen! Binnen een uur was het in het laatste vak op D2 

al meteen raak voor het koppel Mark de Zwart en Floriaan Matser met een 

schub van 4334 gram. De 4e hengel lag er nog niet eens in. De buren op D1 

volgde nog geen vijf minuten later met ook een karper. Een superstart. 

 

Stand na één nacht 

In de avond en nacht die volgden werd her en der een karper gevangen. Allemaal schubkarpers  

tussen de 3-7kg. In vak A, het vak voor de Vaartplas was de score 8, in vak B negen stuks, vak C 

was blijven steken op slechts vier karpers en in vak D hadden de controleurs Eino en Patrick flink 

wat natte, nachtelijke overuren moeten draaien bij het wegen van in totaal 17 vissen! Het koppel 

Cor Jamin en John Sterkenburg midden in het vak op D5 had als een van de weinigen het 

aangedurfd om niet te voeren en slechts met single hookbaits te vissen, terwijl de meest koppels 

flink de werppijpen hadden gehanteerd en gespod. Deze gedurfde aanpak werd beloond met vijf 

karpers waarmee zij na een nacht fier aan de leiding gingen. Om zeven uur trof de wedstrijdleider 

bij een rondje langs de vermoeide controleurs in vak A het koppel van mediapartner van het 

magazine Karper met een kromme hengel. Na een geloste vis in de nacht, waren zij ook van de 

hatelijke nul af! 

 

 



 

De zaterdagmorgen verliep bijzonder hectisch voor het koppel Frank van Son en Gosse Venema op  

staartplek B9. In korte tijd haakten ze vijf vissen en wisten helaas maar drie karpers voor de 

weging aan te bieden. De haakjes 12 en 10 werden hierna omgezet  naar een maatje groter in de 

hoop dat alle ander mogelijke beten wel voor een 100% procent score zouden zorgen...  

 

Sprokkelen 

De rest van de dag was sprokkelen met nog hier en daar een karpertje. Tegen de  avond begon 

vak C zich ineens serieus te mengen in de vangsten. Met name het koppel Adam Chudala en Roy 

Gielen op staartplek C10 net voor een brug begon vissen te haken en te landen. Een steenkoude 

noordenwind zorgde ervoor dat de meeste koppels al snel die avond met gemengde gevoelens de 

beschutting van hun tentjes opzochten. Gelukkig bleef het die nacht wel droog. 

De volgende ochtend was het duidelijk dat er door de koude nacht en de zware hengeldruk een 

stuk minder karper was gevangen. Het bleef hier en daar bij een visje, maar gelukkig was het 

aantal koppels zonder een vis aardig geslonken. Grote pechvogels waren de leden van het koppel 

Marc van Vliet en Niels Eijsvogels. Om half drie ‘s nachts hadden ze na een stevige dril een dikke 

dertiger op de mat liggen van ruim een meter lengte. Helaas geen karper maar een graskarper die 

niet meetelt voor het klassement! 

 

Bianca en Lizette 

De ochtend werd nog spannend. Zou het koppel op B9 weer tot leven komen 

en zette vak C haar opmars voort? En hoe stond het met het enige 

dameskoppel Bianca Venema en Lizette Beunders? Na hun TV optreden in 

Hart van Nederland op SBS 6 en diverse regionale media hadden zij de lat 

voor zichzelf hoog gelegd. Gelukkig waren zij de eerste nacht al van de nul 

af, maar hadden zij zaterdagmiddag een mogelijke twintiger vlak voor het 

net gelost…  Gelukkig hadden ze nog 2 vissen erbij gevangen en wisten  ze 

in het laatste halfuur voor het eindsignaal van 10 uur ook de laatste karper 

van de wedstrijd te vangen. Met in totaal 19.456 gram werden zij 3e in hun 

vak en wisten ze uiteindelijk beslag te leggen op een verdienstelijke 10e 

plaats. Maar als zij hun vis niet hadden verspeeld had er ook een eerste 

plaats in het verschiet gelegen!   

  



Prijsuitreiking 

 

Het zonnetje was doorgebroken en bijna alle koppels kwamen in opperbeste stemming naar de 

prijsuitreiking. Daarbij werden allereerst de stuwende krachten achter de organisatie, Jacques 

Kruller en Harnold Kikkert van de KSN in het zonnetje gezet. Zij waren niet alleen beide maanden 

van voorbereiding betrokken geweest , maar hadden ook het parkoers opgebouwd en als juryleden 

er dag en nacht voor gezorgd dat alle vragen en kleine probleempjes van de koppels en controleurs 

meteen gedurende de wedstrijd werden opgelost. Ook de andere vrijwillige controleurs van KSN en 

de drie studenten van de MBO Sportvisserij kregen een daverend applaus voor al hun werk en 

mochten  ieder een zestal zakken boillies van hoofdsponsor Berkley Gulp mee naar huis nemen. 

 

Mooie karperstoeltjes van de andere hoofdsponsor JRC waren er voor het koppel Thom Meijer en 

Johan Franse die op een hun stek de grootste karper van 8,79 kg van de wedstrijd hadden 

gevangen en voor het onfortuinlijke koppel met de graskarper. Zeven andere super prijzen 

oplopend tot 2 men domes werden vervolgens uitgereikt van JRC en media partners. De 

Karperwereld en Karper aan alle nummers 2 en drie vakwinnaars van de vakken A, D en B die 

respectievelijk 4e ,3e en 2e werden in het klassement. De hoofdprijs een cheque voor  een 

karpervismidweek op het gloednieuwe Pure Fishing Resort Du Der in Noord-Frankrijk werd door 

eigenaar Hans Sissingh van Carp Connections  persoonlijk uitgereikt aan de winnaars Adam 

Chuddala en Roy Gielen die als enige koppel 7 karpers wist te landen met een totaal gewicht van 

36,94kg.  

Daguitslag: 

Nr Vak Pl ID Deelnemermmm Plaats Vakkl Gram 

1 C 10 2008 Adam  Chudala / Roy Gielen Kerkrade 1 36940 

2 B 9 2030 Frank van Son / Gosse Venema Schagen 1 29760 

3 D 5 2021 Cor  Jamin / John Sterkenburg Giessen 1 27765 



Nr Vak Pl ID Deelnemermmm Plaats Vakkl Gram 

4 A 9 2017 Lub  Wakker / Jacob Schenk Urk 1 26590 

5 C 8 2004 Richard van Leeuwen / Corné Zwijnenburg Krimpen aan de Lek 2 28790 

6 B 1 2032 Jesse  Feuerriegel / Roy van Erp Berlicum NB 2 25860 

7 D 9 2002 Thom  Meijer / Johan Franse Amsterdam 2 22864 

8 A 1 2000 Dennis  Nijland / Björn Wender Hengelo Ov 2 20870 

9 C 1 2034 Maikel van der Linden / Roy Rovers Heesch 3 22893 

10 D 4 2001 Bianca  Venema / Lizette Beunders Borne 3 19456 

11 B 4 2028 Marc van Vliet / Niels Eijsvogels Heesch 3 10200 

12 A 10 2005 Bas van Keijzerswaard / Dyon Ramerman Rosmalen 3 7940 

13 D 10 2011 Marcel  Neggers / John Neggers Eindhoven 4 14059 

14 C 5 2038 Ton van der Bruggen / Kevin Sleutjes   4 13133 

15 B 3 2012 Mark  Stiekema / Dwayne Stratingh Stadskanaal 4 8440 

16 A 3 2026 Etienne  Duits / Richard van den Hoorn Wadenoijen 4 7800 

17 D 2 2027 Mark de Zwart / Floriaan Matser Leiderdorp 5 13841 

18 B 6 2022 Wouter  Remmelink / Jeroen van der Worp Groenlo 5 7830 

19 A 5 2020 Wim van der Wal / Gerard van der Wal Raalte 5 7380 

20 C 7 2033 Dave van der Sloot / Paul Koopmanschap Voorburg 5 7322 

21 D 1 2018 Aschwin  Krijthe / Marc Mossink Apeldoorn 6 12173 

22 B 5 2015 Silvio  Teunissen / Peter Miedema Bolsward 6 7330 

23 C 2 2003 Frank  Wijnands / Jan Ramp Rijsenhout 6 7170 

24 A 4 2006 Gert-Jan van den Wildenberg / Remy Klotz s-Hertogenbosch 6 5600 

25 D 7 2036 Perry  Bakker / Michael Bleij   7 9032 

26 B 8 2013 Gerrit  Gooijert / Melissa Smit Ten Post 7 6641 

27 A 2 2025 Rinus van de Noort / Ton van der Vaart Amsterdam 7 5380 

28 C 4 2031 Johan  Treffers / Johhny Boy Treffers Winkel 7 4891 

29 A 8 2039 Hans  Tuitel / Herman Beekvelt   8 5260 

30 D 6 2007 John de Leeuw / Wilco Batelaan Koudekerk a/d Rijn 8 3194 

31 A 7 2010 Willem  Windau / Menno Roitero Drunen 9 3890 

32 C 6 2029 Michel  Barlage / M. Pierik Nieuwegein 10 0 

32 B 7 2035 Eddy  Norder / Marco Buné   10 0 

32 C 3 2014 Harry  Baartscheer / Michael Rooze Oosthuizen 10 0 

32 B 2 2016 Ralph  Bergers / Jacques Duindam Leiden 10 0 

32 C 9 2019 Carlo  Gras /John Gras s-Gravenhage 10 0 

32 A 6 2023 Pascal de Bie / Remco Koning Breda 10 0 

32 D 3 2024 J.C. Boudewijn / Wim Molendijk 
Krimpen aan den 
IJssel 10 0 

32 D 8 2009 Kilian  Knijn / Wouter de Vries Enkhuizen 10 0 

33 B 10 2037 Niet Uitgezet - André Piters / Rick Warren Dronten 11   

 

 


