Nationale Topcompetitie
Verslag 5e wedstrijd, Prinses Margrietkanaal - 13 juni 2010
Het weer was goed tijdens de 5e wedstrijd van de Nationale Topcompetitie aan het Prinses
Margrietkanaal bij Kootstertille. Zon en wolken wisselden elkaar af, de wind was matig.

Er werd redelijk gevangen en de vangsten bestond voornamelijk uit brasem, baars, voorn, pos en
enkele windes.
Ingeschreven waren 124 deelnemers senioren, waarvan 4 dagdeelnemers, 22 deelnemers U22,
waarvan 1 dagdeelnemer en 15 deelnemers U18. Van de senioren hadden zich 18 deelnemers en
van de U22 had zich 1 deelnemer na loting afgemeld.
6 deelnemers van de senioren en 3 deelnemers van de U18 behaalden geen vangstpunten.

De Nederlandse vlag en de vlaggen van Evezet,
Sensas en Sportvisserij Nederland bij het Prinses
Margrietkanaal.

U22

Uiteindelijk mochten bij de Junioren U18 Dylan
Oomen (814 gram), Jeffrey Bakkernes (636
gram) en Thom Aafjes (595 gram) de 1e, 2e en 3e
prijs in ontvangst nemen.

Bij de Beloften U22 mochten Martijn van Jole (10.498
gram), Roel Reuvers (10.130 gram) en Mike van Asch
(5.185 gram) op het podium plaatsnemen.

Bij de senioren waren de vakwinnaars en
daarmee de nrs. 1 t/m 4 respectievelijk:
Ton Post (vak A, 1e met 9.363 gram),
Eddy van den Hoogen (vak B, 2e met
4.759 gram), Richard Feller (vak F, 3e met
3.905 gram) en Martijn Snijders (vak E, 4e
met 2.562 gram)

Naast de bekende geldprijzen ontvingen zij en de andere prijswinnaars mooie materiaalprijzen
van sponsor Evezet.
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 22 juni a.s. Eventuele protesten
dienen uiterlijk vrijdagmorgen 18 juni door Sportvisserij Nederland te zijn ontvangen
(wedstrijden@sportvisserijnederland.nl of Postbus 162, 3720 AD Bilthoven).

