
 
 

UITSLAG SELECTIE KUSTVISSEN RAYON MIDDEN 2009  

 
De selectie werd onder wisselende omstandigheden vervist. Het was waterkoud; het eerste gedeelte van de 

selectie verliep droog, waarna aan het eind een miezerige regen viel. Van de 134 ingeschreven deelnemers 

waren er 2 afwezig. 107 van de 132 deelnemers wisten vangst ter meting aan te bieden. 

Er werd overwegend bot gevangen, met een enkele aardige maatse gul. De grootste vis was een gul van 51 cm, 

gevangen door Tri Bui. 

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

 

 

Winnaar met 192 cm (8 ex.) werd individueel 

Mischa Voskamp van HSV De Eurovissers uit 

Schiedam, terwijl Ed van Zanten 2e werd met 6 

vissen en 166 cm.  

De 3e plek was voor  Ron van Galen van HSV De 

Slufter uit Rotterdam, met 156 cm en eveneens 6 

vissen. 

 

Het winnende korps was het 2e korps van HSV De 

Zeenaald uit Melissant, bestaande uit Peter Robert, 

Kees Steijl, Rico ’t Mannetje, Fred van Toledo en 

Marco d’Agnano. Het 5e korps van thuisploeg Ter 

Heyde aan Zee en het 1e korps van HSV ’s-

Gravenzande werden resp. 2e en 3e. 

 

 

 
Winnaar Mischa Voskamp met een bot 

 

 

 

 

 

   V.l.n.r. Ron van Galen, Mischa Voskamp en Ed van Zanten                  Het winnende korps van HSV De Zeenaald, met v.l.n.r. Fred van Toledo,  

        Kees Steijl, Marco d’Agnano en Rico ’t Mannetje  

        (Peter Robert ontbreekt op de foto) 

 

23 korpsen namen deel, waarvan 30% = naar boven afgerond 7 door mogen naar het NK.  

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

het grijs zijn gearceerd (6 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 24 april a.s. Eventuele protesten dienen uiterlijk vrijdagmorgen 20 april 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 16 april per mail 

aan de deelnemende hengelsportverenigingen verstuurd.  

 

Het NK is op 24 oktober aan het strand van Noordwijk. 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). 

 

 


