
             
 

 
VERSLAG SELECTIE KUSTVISSEN RAYON MIDDEN 2011  
 
De deelnemers, controleurs, wedstrijdleiding en toeschouwers boften ontzettend met het mooie voorjaarsweer. 
Alhoewel vroeg in de morgen nog ijs van de autoruiten gekrabd moest worden, was het aan de waterkant door 
een lekker zonnetje en weinig wind goed toeven. De zon bleef de gehele wedstrijd aanwezig. 

       
 
Van de 122 ingeschreven deelnemers was slechts 1 persoon afwezig, in vak C. 

De meeste deelnemers wisten vis ter meting aan te bieden, nl. 109 van de 121 deelnemers. 
Voornamelijk in de vakken D en E werd de meeste vangst behaald. Er werd overwegend bot gevangen, met een 
enkele gul.  De verzorging van Watersportvereniging Ter Heijde was uitstekend. 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
Winnaar met 269 cm (18 ex.) werd korpslid Arjan van Drunen van korps 2 van HSV De Eurovissers. Als runner 

up eindigde net zoals in 2010 Ruud van Noord van De Eurovissers, terwijl de bronzen medaille aan Edwin van 
Tienen van eveneens De Eurovissers werd uitgereikt. Een klinkend resultaat derhalve voor deze vereniging.  
 
Janet Verlinde wist zich prima staande te houden tussen alle mannen en behaalde met 5 vissen en 75 cm een 
eervolle 5e plaats in het individuele klassement. Zij kreeg de bijbehorende medaille uitgereikt door Frans Ras.  
 

     



 

 

 
 
 
Het winnende korps was het 2e korps van HSV De 
Zeenaald uit Melissant, bestaande uit Kees Steijl, 

Fred van Toledo, Marco d’Agnano, Rico ’t 
Mannetje en Peter Robert. 
Het 5e korps van HSV De Eurovissers eindigde op 
de 2e plaats, terwijl het 1e korps van HSV De 
Zeenaald de bronzen medaille kreeg 
omgehangen. 
  

 
In bijgaande vakuitslagen kunt u zien wie er 
individueel naar het NK worden afgevaardigd, 

t.w. degenen die in het grijs zijn gearceerd (5 of 
6 per vak). In het groen zijn degenen 
aangegeven die met hun korps naar het NK gaan 
(30% van 22 korpsen = 7 korpsen), 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 29 maart a.s. Eventuele protesten dienen uiterlijk vrijdagmorgen 25 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 21 

maart per mail aan de deelnemende hengelsportverenigingen verstuurd.  
 

Het NK is op 1 oktober aan het strand tussen Vlissingen en Westkapelle. Alle geselecteerde deelnemers 
ontvangen begin september hierover bericht. Indien men verhuist, graag bericht aan Sportvisserij Nederland (zie 
bovenstaand adres) onder vermelding van: deelnemer NK Kust  
 
Dit jaar is voor het eerst in het reglement opgenomen dat individuelen die zich vroegtijdig afmelden, worden 
vervangen door de volgende(n) uit hun vak. Ik verzoek u daarom uw afmelding zo vroeg mogelijk aan ons door 
te geven, zodat wij een ander blij kunnen maken met deelname aan het NK. 
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