
             
 

UITSLAG SELECTIE KUSTVISSEN RAYON MIDDEN 2010  

 

Voorafgaand aan deze selectie was het een koude winter, resulterend in een koudere watertemperatuur dan 

normaal. De vraag was dan ook of de vis wel zou willen bijten.  

De selectie werd vervist met 15 graden, wisselend regen en een klein zonnetje. Van de 115 ingeschreven 

deelnemers waren er 4 afwezig. 101 van de 111 deelnemers wisten vangst ter meting aan te bieden. 

 

 
Oudste deelnemer Joop Deijs met een bot. 

Mede daardoor gaat hij als laatste in zijn vak door naar het NK 

 

Er werd overwegend bot gevangen, met een enkele schar. De grootste vis was een zeeforel van 49 cm, 

gevangen door Nico Teerds van HSV De Eurvissers, welke vis onmiddellijk werd gemeten en teruggezet. 

De verzorging van Watersportvereniging Ter Heijde, inclusief het vervoer op het strand, was uitstekend. 

 

Winnaar met 231 cm (12 ex.) werd korpslid Martijn Bijl van korps 3 van HSV De Zeenaald uit Melissant. Mede 

dankzij zijn prestatie gaat zijn korps met de hakken over de sloot als 7e korps naar het NK. 

Op de 2e plaats eindigde Ruud van Noord van De Eurovissers, terwijl de bronzen medaille aan Peter Robert van 

De Zeenaald werd uitgereikt. 

 

Het winnende korps was het 4e korps van HSV De Slufter uit Rotterdam, bestaande uit Frits van Duijvenbode, 

Matthew Ras, Thom Beukeman, Ruud Manneke en Ron van Galen. 

De Nederlands Kampioen Korpsen 2009, het 2e korps van De Zeenaald, eindigde op de 2e plaats, terwijl het 1e 

korps van HSV De Eurovissers uit Schiedam de 3e plaats bezette. 

Aangezien bij de 6 geplaatste korpsen (30% van 20 korpsen) ook de Nederlands Kampioen eindigde, mag ook 

het als 7e geplaatste korps naar het NK. 

 

 

    
        V.l.n.r. Ruud van Noord, Martijn Bijl en Peter Robert                      Het winnende korps van HSV De Slufter, met 
      v.l.n.r. boven Thom Beukelman, Ron van Galenen Ruud Manneke 
      v.l.nr. knielend Matthew Ras en Frits van Duijvenbode) 

 



In bijgaande vakuitslagen kunt u zien wie er individueel naar het NK worden afgevaardigd, t.w. degenen die in 

het grijs zijn gearceerd (5 per vak). In het groen zijn degenen aangegeven die met hun korps naar het NK gaan, 

terwijl de leden van de Nationale Selectie in geel worden aangegeven (indien zij lid zijn van een geplaatst korps, 

zijn zij groen gearceerd). 

 

Deze uitslag is nog officieus en wordt 8 dagen na verzending aan de hengelsportverenigingen officieel, t.w. 

dinsdag 30 maart a.s. Eventuele protesten dienen uiterlijk vrijdagmorgen 26 maart op het kantoor van 

Sportvisserij Nederland te zijn ontvangen, per mail aan wedstrijden@sportvisserijnederland.nl of per post aan 

Postbus 162 3720 AD BILTHOVEN t.a.v. afd. wedstrijden. Een exemplaar van deze uitslag wordt maandag 22 

maart per mail aan de deelnemende hengelsportverenigingen verstuurd.  

 

Het NK is op 16 oktober aan het strand van Groote Keeten. Alle geselecteerde deelnemers ontvangen in 

september hierover bericht. Indien men verhuist, graag bericht aan Sportvisserij Nederland (zie bovenstaand 

adres) onder vermelding van: deelnemer NK Kust (anders wordt het alleen aan de VISpas afdeling verstrekt). 

 

 


