Nationale Topcompetitie
Verslag 4e wedstrijd, Amsterdam-Rijnkanaal - 30 mei 2010
Onder barre omstandigheden werd de 4e wedstrijd van de Nationale Topcompetitie aan het
Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel georganiseerd. Af en toe viel er regen en er stond een stevige
zuidwesten wind. Gelukkig was het tijdens de weging droog.

De vangsten waren heel wisselend en bestonden uit enkele brasems, een aantal grote baarzen (de
grootste werd gevangen door Edwin de Groot en woog 1.731 gram) en nog wat blankvoorn,
zwartbekgrondels en posjes.
Ingeschreven waren 122 deelnemers senioren, waarvan 4 dagdeelnemers, 23 deelnemers U22 en
15 deelnemers U18. 10 deelnemers senioren hadden zich na loting afgemeld. Een afwezige en
enkele deelnemers die vroegtijdig zonder afmelding vertrokken zijn, kregen een gele kaart.
45 deelnemers van de senioren, 13 deelnemers van de U22 en 9 deelnemers van de U18
behaalden geen vangstpunten.

De vlaggen van Evezet, Sensas en Sportvisserij Nederland
wapperen in de wind.

Weging

Uiteindelijk mochten bij de Junioren U18
Lucien de Rade (1.306 gr.), Nick Koopmeiners
(1.061 gram) en Arjan Dikkema (25 gram) de
1e, 2e en 3e prijs in ontvangst nemen.

Bij de Beloften U22 mochten Niels Gronouwe, 358
gram), Martijn van Jole (28 gram) en Tim van
Scherrenburg (15 gram) op het podium
plaatsnemen.

Bij de senioren waren de vakwinnaars en
daarmee de nrs. 1 t/m 4 respectievelijk:
Jo Adriolo (vak D, 1e met 3.201 gram),
Rolf v.d. Broek (vak F, 2e met 3.122 gram),
Jan Broess (vak E, 3e met 2.197 gram) en
Christian Surquin (vak c, 4e met 1.876 gram)

Naast de bekende geldprijzen ontvingen zij en de andere prijswinnaars mooie materiaalprijzen
van sponsor Sensas.
De daguitslagen treft u bijgaand aan, alsmede de TC uitslag senioren en beloften. Aangezien er bij
de U18 en U22 geen dagdeelnemers waren, is de TC uitslag hetzelfde als de daguitslag.
Deze uitslagen zijn nog officieus en worden officieel op dinsdag 8 juni a.s. Eventuele protesten
dienen uiterlijk vrijdagmorgen 4 juni door Sportvisserij Nederland te zijn ontvangen
(wedstrijden@sportvisserijnederland.nl of Postbus 162, 3720 AD Bilthoven.

