
                

 

Nationale Topcompetitie 2010 

Verslag 8e wedstrijd, Noordwillemskanaal bij Vries, 19 september 

Het weer was beduidend kouder dan de dag ervoor. De wind kwam uit het zuidwesten en op het laatst 
van de wedstrijd kwam er meer regen.  
 
Onderstaand treft u foto’s aan van de concurrenten deze dag voor de totaaluitslag. 

 

Senioren 

          
Concurrenten    Jo Adriolo                             Ton Post          Christian Surquin                                        
 

De vangsten in de vakken waren over het algemeen gelijkmatig, behalve wederom in vak E waar bij de 
eerste plaatsen diverse grote brasems werden gevangen.  De vis was kleiner dan de dag ervoor. De 
vangsten bestonden voornamelijk uit pos, voorn, alver en brasem. Een bijzondere vangst was een zeelt 
van ongeveer 50 cm, gevangen door Mat Leunissen. 

Verder werd er tot teleurstelling van diverse deelnemers veel kleine baars gevangen, die niet meetelt in 
de uitslag. 
 

U18 

          
Jeffrey Bakkernes                                   Lucien de Rade                                            Dylan Oomen 

 

Ingeschreven waren 121 deelnemers senioren, waarvan 19 dagdeelnemers, 25 deelnemers U22 incl. 2 
dagdeelnemers en 16 deelnemers U18 (incl. 1 dagdeelnemer). Van de senioren hadden zich 9 

deelnemers afgemeld na de loting. Bij elke categorie behaalden 3 deelnemers geen vangstpunten. 
 
U22 

     
              Sjors Milder                              Tim van Scherrenburg                              Niels Gronouwe 

 
 



 

 
 
 
 

 
<<  Na een spannende strijd mochten bij de 
U18 Jeffrey Bakkernes (360 gr.), Brian v.d. 
Bovenkamp (339 gr.) en Rick Beyen (292 gr.) 

resp. op de 1e, 2e en 3e plaats op het podium 
plaatsnemen. Door dit resultaat bleef Jeffrey 
Bakkernes zijn concurrenten Dylan Oomen en 
Luciën de Rade voor in de eindstand. 
 
 
 

 

 
>> Bij de Beloften U22 werden de podiumplaatsen 
ingenomen door Tim van Scherrenburg (1130 gr.), 
dagdeelnemer Jan Jasper Jonkers (916 gr.) en Martijn 
van Jole (750 gr.). Door deze dagwinst kon Tim de 2e 
plek in de eindstand zeker stellen boven zijn 
concurrenten Niels Gronouwe en Martijn van Jole. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
<< Bij de senioren waren de vakwinnaars  en daarmee 
de nrs. 1 t/m 4 resp.:  
Christian Surquin (vak E 18.227 gram),  Jo Adriolo 
(vak F 2.185 gram), Ton Post (vak A 1331 gram) en 
Jozef van Lieshout (vak B 1063 gram). Door deze 
klasseringen kon Ton Post zijn 2e plek in de totaalstand 

behouden en klom Christian Surquin naar een 3e 
plaats. 
Wederom kwam de winnaar uit vak E, aangezien daar 

beide dagen in de eerste nummers van het vak de 
grootste vissen werden gevangen. 
             

                                 

Jozef van Lieshout ontbreekt op de foto 

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

sponsor Sensas. 
 
Deze uitslagen zijn nog officieus en worden officieel op dinsdag 28 september a.s. 
Eventuele protesten dienen uiterlijk vrijdagmorgen 24 september door Sportvisserij Nederland te zijn 
ontvangen (wedstrijden@sportvisserijnederland.nl of Postbus 162, 3720 AD Bilthoven). 
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