
          

 

Nationale topcompetitie 

Verslag + Uitslag 2e wedstrijd, Kanaal door Voorne - 18 april 2010 

Net zoals de dag voorafgaand scheen 
de zon tijdens de 2e wedstrijd van de 
Nationale Topcompetitie volop; de wind 
nam beduidend in sterkte toe, waardoor 
het in de middag wat kouder werd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Overzicht parkoers 
 
De 2e dag werd er meer vis gevangen dan de 1e dag. 
Aanwezig waren 126 senioren (3 afgezegd), 25 deelnemers 
U22 en 15 deelnemers U18. Bij de senioren en de beloften 
U22 behaalden slechts 2 deelnemers geen vangstpunten, 
terwijl bij de U18 alle deelnemers vis ter weging aanboden.       Onderonsje van de controleurs 
Diverse deelnemers moesten de vis in twee en soms          

drie leefnetten ter weging aanbieden.  
 
Er werden voor het merendeel grote brasems 
gevangen met daarnaast enkele roofbleitjes, kleine 
windes, voorn(tje)s en redelijk veel schele posjes. 
 
Eén deelnemer zette tijdens de wedstrijd zijn 3e 
leefnet in het water. Toen dit bij de weging werd 
geconstateerd, is door de jury besloten de vis in 
zijn 3e leefnet niet mee te tellen. 

         Vakwinnaar Jurgen Spierings zit er ontspannen bij 
 
Uiteindelijk mochten bij de Junioren U18 
Jeffrey Bakkernes (19.195 gr.), Daan van 
Berkel (18.486 gr.) en Brian van de 
Bovenkamp (13.854 gr.)op het podium plaats 
nemen.  
 
<<    v.l.n.r. Daan van Berkel, JeffreyBakkernes en 
         Brian v.d. Bovenkamp 



 
 
 
 
 
Bij de Junioren U22 behaalden Sven 
Hekman (29.038 gr.), Sjors Milder 
(24.144 gr.) en Tim van Scherrenburg 
(21.139 gr.) respectievelijk de 1e, 2e 
en 3e plaats. 
 
 
 
 
>>   v.l.n.r. Sjors Milder , Sven Hekman en 
       Tim van Scherrenburg 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de senioren zijn de nummers 1 t/m 4:  
Ton Post (vak C, 1e met 30.854 gram),  
Jurgen Spierings (vak E, 2e met 23.884 
gram),  
Thijs Lupsen (vak D, 3e met 21.980 
gram) en  
dagdeelnemer Piet van Lieshout (vak F 4e  
met 21.673 gram)  
             
                                 

Naast de geldprijzen ontvingen zij en de 
andere prijswinnaars mooie 
materiaalprijzen van sponsor Sensas.  
 
 
v.l.n.r. Jurgen Spierings, Ton Post, Thijs 
Lupsen  en Piet van Lieshout 

 
 
De daguitslagen treft u bijgaand aan, alsmede de TC uitslag senioren en beloften. Aangezien er 
bij de U18 geen dagdeelnemers waren, is de TC uitslag hetzelfde als de daguitslag. 
 
Deze uitslag is nog officieus en wordt 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. 
 
 


