
 

                          
                    
 

2e Selectie Bootvissen op zon overgoten Oosterschelde. 

 
De 2e selectie boot zit er op, waarbij de 
deelnemers getrakteerd werden op mooie dag 
met veel zon en windstil weer. Ook met de 
vangsten viel het niet tegen. 
 
Om iets voor 8.00 uur werd er koers gezet naar 

de stek van de Franse trap onder de rook van 
Wemeldinge. 
 
Er werd gestart met het opkomen van de vloed, 

het hoogwater was omstreeks 12.30 uur. 
De boten die aan de wedstrijd mee deden waren 

de Eendracht 2, Vlije, Dolfijn en de Hendrik-H. 
Alle 4 de boten waren zeer comfortabel met zeer 
bekwame schippers die de Oosterschelde op hun 
duimpje kennen. 
 
 
De 1e selectie was op 14 maart al vervist in Scheveningen, zodat met deze wedstrijd erbij het algemeen 

klassement kon worden opgemaakt voor plaatsing voor het NK boot op 6 Juni a.s. 
De beste 20 uit het totaal klassement komen in aanmerking voor het NK boot, waarbij de 10 leden van de 
nationale selectie van vorig jaar worden aangevuld als zij zich bij de beste 20 deelnemers plaatsen. 

 
Op de Dolfijn had Henri Karremans de 
pech dat hij een grote tarbot van ca.1 
tot 1,5 kg van zijn haak af zag vallen, 

toen hij hem probeerde aan boord te 
lichten. 
 
Ook werden er 2 kreeften boven water 
gehaald, één door Jet van de Berg en 
één door Henri Karremans. 

 
<< 
Eén van de twee vrouwelijke deelnemers,  
Jet v.d. Berg met een kreeft. 

 
 
Na het opmaken van de uitslag over 2 wedstrijd dagen werd Arjan Rijnberg uit Oud Vossemeer de algemeen 
winnaar. Deze wedstrijdvisser behoort werkelijk tot de top van Nederland, zowel vanaf het strand als vanaf de 
boot. 

2e werd Chris van de Vreede uit Middelburg, die dit jaar ook 
deel uitmaakt van het WK bootteam  in Montenegro. Op de 

3e plaats eindigde Henri Karremans, de jeugdcoach van de 
strandhengelaars; hij weet ook zeer goed hoe het 
bootvissen in elkaar steekt. 
 

De prijzen werden uitgereikt door wedstrijdleider Leen van 
Wensen en bestuurslid Ben Biondina van Sportvisserij 
Nederland. 
 
De totaaluitslag wordt bijgaand aangegeven. Deze uitslag is 
nog officieus en wordt officieel op dinsdag 2 juni a.s. 
 

 
 
Eventuele protesten dienen uiterlijk vrijdag 28 mei a.s. op het kantoor van Sportvisserij Nederland te zijn 
ontvangen (fax 030-6039874 of wedstrijden@sportvisserijnederland.nl).  
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Bij de beste 20 hebben zich 4 leden van de Nationale Selectie geplaatst (zie NS achter de naam). Zij worden 
aangevuld met de nrs. 21 t/m 24. Ook de overige leden van de NS plaatsen zich voor het NK. Alle deelnemers 

naar het NK zijn in lichtgeel aangegeven. 
 
Wij wensen alle deelnemers die zich geplaatst hebben voor het Nederlands Kampioenschap op zondag 6 Juni 

heel veel succes toe en hopelijk die dag wederom goed weer. Zij ontvangen per post  de officiële uitnodiging 
met de gegevens. 
Het NK wordt vervist met 5 kleine boten met elk 6 deelnemers vanuit Neeltje Jans, waarna de prijsuitreiking 
wordt gehouden in Cafe-Brouwerij Emelisse in Kamperland. 

 
De selectie bootvissen 2011 vindt plaats op 17 april vanuit Scheveningen en 8 mei vanuit Bergsediepsluis. Het 
NK Bootvissen vindt in principe plaats op 19 juni 2011. 
 
 
 


