
           

Verslag van de 8e wedstrijd Nationale Topcompetitie 

 Kanaal Gent - Terneuzen- 22 september 2013 

De laatste dag van de Topcompetie 
Zoetwatervissen 2013 was een 
grauwe dag. De hele dag heeft de zon 

zich niet laten zien, maar het bleef 
wel droog en er was weinig wind bij 
een temperatuur van ca. 18° Celsius.  

 
Van de 133 licentiehouders waren er 
10 afmeldingen, t.w. twee bij 

Senioren A, drie bij de Senioren B, 
twee bij de Beloften, een bij de 
Dames en twee bij de Veteranen. 
Verder is 1 deelnemer bij de Senioren 
A tijdens de wedstrijd weggegaan. Hij 
heeft zich wel afgemeld. Daarnaast 
waren er 3 dagdeelnemers aanwezig, 

2 bij de U18 en 1 bij de Senioren B. 
 
Er werd aanmerkelijk meer vis gevangen, dan de dag ervoor tijdens de 7e wedstrijd. 
Ook vandaag vingen bijna alle deelnemers vis. De vangst bestond uit hoofdzakelijk grondel, 
baars, voorn, bot, harder, brasem en winde.  
Albert van Lanen (Veteranen) bood vandaag de meeste vis aan, te weten 10.406 gram. 

 

Onze hartelijke dank gaat wederom naar alle controleurs en juryleden voor hun inzet. 
 
Bij de Junioren U 18 werd Nic Eestermans met 6,794 gram kampioen. Randy Roumen eiste de 
tweede plaats op met 5,890 gram en Nick Koopmeiners sloot deze ererij als derde met 5.296 
gram. 
 

Bij de Beloften U23  werd Ramon Ansing de winnaar met 8.194 gram. Hij werd gevolgd door Roel 
Reuvers die tweede werd met 7.058 gram en Daan van Berkel die de derde plaats voor zijn 
rekening nam met 6.455 gram. 
 

  
Junioren U18                       Beloften U23 



 

Bij de Dames behaalde Melissa Krijgsman de gouden plaats (5.836 gram), Anouk van de Belt 
(4.550 gram) en Ingeborg Audeanaerd (4.021 gram) volgden haar en werden 2e en 3e .  

 
 
Op het erepodium bij de Veteranen mochten plaatsnemen: Albert van Lanen (1e met 10.406 
gram), Theo van Houts (2e met 7.600 gram) en Hennie van de Bruggen (3e met 6.093 gram)  

 

  
 
Dames             Veteranen 

 
Bij de Senioren B-divisie waren de podiumplaatsen dit keer voor Jeroen van den Broek (met 
9.281 gram) Theo Welgraven werd tweede met 8.049 gram en Martin Krouwel behaalde de 3e  

plaats met 7.851 gram. 
 

Bij de Senioren A-divisie behaalden Thijs Lupsen (7.433 gram) de eerste plaats, Christian 
Surquin (4.489 gram) de tweede plaats en Rolf van de Broek (5.772 gram) de derde plaats. 
 

Senioren B-divisie   
          Senioren A-divisie 

 



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

sponsor Evezet.  
 

Na het uitreiken van de dagprijzen werd Sjors 
Milder in het zonnetje gezet voor het behalen van 
zijn zilveren medaille tijdens het WK Junioren in 
Rieux (Frankrijk). Hij ontving een foto uit handen 

van Eric Marteijn, bestuurslid van Sportvisserij 
Nederland. 
 
Tot slot werden de eindprijzen uitgereikt door Eric 
Marteijn. Hiervoor tellen 6 van de 8 wedstrijden.  
De nummers 1 t/m 3 uit elke categorie ontvingen 
een zilveren bord, een geldprijs en een bos 

bloemen en de nummers 4 en 5 een gratis 
licentie voor volgend jaar. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Bij de Junioren (U18) was het een hele spannende strijd geworden, aangezien daar het gewicht 
bepalend was voor de plaats op het podium. Alle drie de winnaars hadden 16 punten, maar 
uiteindelijk belandde Johnno van de Haar op de hoogste trede van het podium met een 
totaalgewicht van 50.764 gram. Nick Koopmeiners werd 2e met 47.583 gram en Randy 
Roumen 3e met 44.890 gram. 
 

Bij de Beloften sprong Ramon Ansing er met kop en schouders boven uit. Hij werd winnaar met 
17 punten en 46.796 gram. De tweede plaats was voor Roel Reuvers met 23 punten en 42.906 
gram, terwijl Luciën de Rade 3e werd met 24 punten en 39.314 gram. 

 
 

Junioren U18    Beloften U 23 

 
Anouk van de Belt was de beste bij de dames. Zij had in totaal 11 punten en 40.762 gram. Ze 
werd op de voet gevolgd door Ingeborg Audenaerd met 15 punten en 32.353 gram (2e plaats) 
en Wanda de Schouwer met 18 punten en 24.431 gram (3e plaats). 

 



Albert van Lanen mocht bij de Veteranen de hoogste trede van het podium betreden. Hij 

behaalde 20 punten en 52.375 gram. De tweede plaats was voor Hennie van de Bruggen met 
22 punten en 28.760 gram, terwijl Theo Wijnen 3e werd met 25 punten en 23.757 gram. 

 

 
Dames       Veteranen 

 
Peter Post was de grote winnaar in de categorie Senioren B. Met slechts 9 punten en ruim 65 

kilo vis was hij oppermachtig. Slechts 2 wedstrijden belandde hij net naast het podium. Alle 

andere wedstrijden stond hij op het podium. 
De tweede plaats was voor Martin Krouwels. Hij had 19 punten en 47.793 gram. Theo 
Schillings werd 3e met 23 punten en 36.530 gram. 
 

Senioren B      Senioren A 

 



In de categorie Senioren A was Christian Surquin de beste met 14 punten en 46.706 gram. De 

tweede plaats was voor Jo Adriolo met 20 punten en 3.583 gram. Voor de derde plaats moest 
het gewicht weer de doorslag geven, aangezien er twee deelnemers waren met 22 punten, te 

weten Thijs Lupsen en Rolf van de Broek. Thijs had echter meer vis ter weging aangeboden. 
Hij eindigde op de derde plaats met 42.006 gram, terwijl Rolf “slechts:” 36.602 gram had. 
 
 

De uitslagen zijn nog officieus en worden officieel 8 dagen na plaatsing op internet, t.w. op 
maandag 30 september as. Eventuele protesten dienen uiterlijk vrijdagmorgen 28 september 
as. Voor 09.00 uur door Sportvisserij Nederland te zijn ontvangen 
(wedstrijden@sportvisserijnederland.nl of Postbus 162, 3720 AD Bilthoven. 

mailto:wedstrijden@sportvisserijnederland.nl


 

 


