
          

 

Nationale Topcompetitie 

Verslag 3e wedstrijd, Noordhollands Kanaal – 2 mei 2010 

Alhoewel enkele dagen voor de wedstrijd een zomerse dag werd genoteerd en in de omgeving de 

bollenvelden volop in bloei staan, was het op de wedstrijddag koud weer met in het 2e deel van de 

wedstrijd gestage regen. Het was niet aangenaam vertoeven aan het Noordhollands Kanaal bij ‘t 

Zand.   

 

 
 

De vangsten waren aanmerkelijk minder dan bij de 1e en 2e wedstrijd aan het Kanaal door Voorne 

en bestonden voornamelijk uit brasem, voorn en kolblei. Er werd weinig, maar wel grote pos 

gevangen.  

 

Ingeschreven waren 119 deelnemers senioren, waarvan 4 dagdeelnemers, 24 deelnemers U22 

incl. 1 dagdeelnemer en 15 deelnemers U18. 2 deelnemers senioren hadden zich afgemeld. 

26 deelnemers van de senioren, 2 deelnemers van de U22 en 1 deelnemer van de U18 behaalden 

geen vangstpunten. 

 

 

    
Daan van Berkel in gevecht met een mooie karper, die hij weet te winnen. Goed voor een 3e plaats 

 

 



     
Winnaar Jeffrey Bakkernes houdt zijn dobber in de gaten     Met dank aan sponsoren Sensas en Evezet 
 

 

De meeste vangst, t.w. 5.730 gram werd 

behaald door Sjors Milder bij de U22. 

 

 

Uiteindelijk mochten bij de Junioren U18 Jeffrey 

Bakkernes (2.394 gr.), Rick Beyen (2.202 gram 

en Daan van Berkel (1.850 gram) de 1e, 2e en 3e 

prijs in ontvangst nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Beloften U22 mochten Sjors Milder, 5.730 gram), 

Bart Visser (4.474 gram) en Jeroen v.d. Broek (1.793 

gram) op het podium plaatsnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de senioren waren de vakwinnaars en 

daarmee de nrs. 1 t/m 4 respectievelijk:  

Jo Adriolo (vak F, 1e met 2.812 gram),  

Albert Meijer (vak E, 2e met 2.651 gram),  

Thijs Geurten (vak C, 3e met 2.504 gram) en  

Bert Aufderhaar (vak D, 4e  met 2.494 gram)  
             

                                 

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

van sponsor Evezet/Abu Garcia.  

 

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 uitslagen zijn nog officieus en worden i.v.m. de meivakantie officieel op donderdag 13  mei 

a.s. Eventuele protesten dienen uiterlijk maandagmorgen 10 mei door Sportvisserij Nederland te 

zijn ontvangen (wedstrijden@sportvisserijnederland.nl of Postbus 162, 3720 AD Bilthoven (post 

verzonden op vrijdag wordt vaak pas dinsdag door ons ontvangen). 


