
          

 

Nationale topcompetitie 

Verslag 1e wedstrijd, Kanaal door Voorne - 17 april 2010 

Het eerste weekend van de Topcompetitie begint net zoals vorig jaar zonnig. De vangsten 

waren vandaag goed, maar niet zo overvloedig als het afgelopen jaar. 

Voor het merendeel werden er brasems gevangen, met daarnaast in geringe mate posjes en 

voorntjes. Ook werden enkele palingen gevangen, die niet meetelden. 

 

  
            Overzicht parkoers Vak D             Vakwinnaar Jan Zekveld toont zijn vangst 
 

Bijna alle deelnemers hebben vangst behaald en in een groot aantal gevallen moesten de 

deelnemers twee weegnetten gebruiken. Dit omdat de maximale vangst die in een leefnet 

bewaard mag worden 20 kg bedraagt. 

Van de 165 licentiehouders hadden 4 senioren en 2 beloften zich vooraf afgemeld. Er waren bij 

de U22 2 dagdeelnemers en bij de Senioren 7 dagdeelnemers. 

     

Uiteindelijk mochten bij de Junioren U18 Kevin Inkenhaag (1e met 30.801 gram), Lucien de 

Rade (2e met  21.024 gram) en Dylan Oomen (3e met 15.765 gram) op het podium plaats 

nemen.  

    
                        Junioren U18        Beloften U22 
 

Bij de Beloften U22 behaalden Niels Gronouwe, dagdeelnemer Randy Breukel (23.393 gram) 

en Sjors Milder (17.649 gram) respectievelijk de 1e, 2e en 3e plaats. 



Bij de senioren lootte de winnaar 

van deze dag, Raymond 

Woudstra, de beste stek van de 

wedstrijd, namelijk F33. Hij wist 

deze topplek goed te benutten 

en haalde een totaalgewicht van 

24.312 gram boven water.   

De nummer 2, Patrick 

Broekhuizen, lootte ook het 

staartnummer in zijn vak E en 

ving totaal 23.564 gram.  

Jan Zekveld, dagdeelnemer bij 

deze wedstrijd, viste vanaf D33 

en kon 19.778 gram ter weging 

aanbieden. 

De vierde vakwinnaar was Marcel 

Heijen op plaats C1 met 19.040 

gram. 

 

  
     V.l.n.r. Marcel Heijnen, Patrick Broekhuizen, Raymond Woudstra en Jan Zekveld 

 

Naast de geldprijzen ontvingen zij en de andere prijswinnaars mooie materiaalprijzen van 

sponsor Sensas.  

 

De daguitslagen van de U18, U22 en senioren en het TC-klassement van de senioren en U22 

treft u bijgaand aan. Bij de junioren U18 is de daguitslag ook het klassement voor de 

Topcompetitie, aangezien er geen dagdeelnemers waren. 

 

Deze uitslagen zijn nog officieus en worden officieel 8 dagen na plaatsing op internet, t.w. op 

dinsdag 27 april. Eventuele protesten dienen uiterlijk vrijdagmorgen 23 april door Sportvisserij 

Nederland te zijn ontvangen (wedstrijden@sportvisserijnederland.nl of Postbus 162, 3720 AD 

Bilthoven. 

 

 


