
                    
 
  

UITSLAG SELECTIE KUSTVISSEN RAYON NOORD 2010  

 
De selectie werd met volop zon vervist aan het strand van Groote Keeten (bij Callantsoog).   
Van de 122 ingeschreven deelnemers waren er 4 afwezig. 113 van de 118 deelnemers wisten vangst ter meting 
aan te bieden. Er werd overwegend maatse bot gevangen, met enkele zeebaarsjes. De grootste vis was een bot 
van 40 cm, gevangen door winnaar Rob van Bilsen.  
 
Met dank aan de uitzetploeg, controleurs en wedstrijdleiding voor hun inzet. 
 

   
       Winnaar Rob van Bilsen met zijn bot van 40 cm           Tijdens het vissen was het genieten in de zon 

 
Winnaar met 270 cm (12 ex.) werd Rob van Bilsen van HSV Zeevissen.Com, terwijl Frans Ras van HSV De Snoek 
in Hippolytushoef 2e werd met 14 vissen en 261 cm. De 3e plek was voor André Piters van HSV O.K.O. uit 
Oosterwolde, met 207 cm en 9 vissen.  
 

    
De nrs. 1,2 en 3, vlnr André Piters, Rob v.Bilsen en Frans Ras            Het winnende korps van HSV O.K.O. 
 

Het winnende korps was net zoals in 2009 het 1e korps van HSV O.KO. uit Oosterwolde, bestaande uit André 
Piters, Sjaak Verburg, John Soederhuijsen, Wibo Boone en Louis van Bommel. Het 1e korps van HSV 
Brittenburgh en het 1e korps van HSV Zeevissen.Com werden resp. 2e en 3e. 
 
21 korpsen namen deel, waarvan 30% = naar boven afgerond 7 door mogen naar het NK. Per vak mag minus de 
7 korpsleden 30% van 17 (Vak A), 15 (Vak B), 16 (Vak C), 17 (Vak D) en 18 (Vak E) individuele deelnemers 
door = naar boven afgerond 5 in de vakken B en C en 6 in de vakken A, D en E. 
In bijgaande vakuitslagen kunt u zien wie er individueel naar het NK worden afgevaardigd, t.w. degenen die in 
het grijs zijn gearceerd. In het groen zijn degenen aangegeven die met hun korps naar het NK gaan, De 3 



aanwezige leden van de Nationale Selectie waren allen lid van het winnende korps van O.K.O en worden 
derhalve niet aangevuld. 
 
Deze uitslag is nog officieus en wordt met het oog op de meivakantie later officieel, t.w. op dinsdag 11 mei. 
Eventuele protesten dienen uiterlijk donderdag 6 mei op het kantoor van Sportvisserij Nederland 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 26 april per mail aan de deelnemende 
hengelsportverenigingen verstuurd.  
 
Het NK is op 16 oktober aan hetzelfde parkoers, t.w. 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). 
 
Conform het reglement worden individuele deelnemers die zich voor het NK afmelden niet vervangen. 
Korpsdeelnemers mogen worden vervangen door een individueel geplaatste deelnemer. In uitzonderingsgevallen 
ook door een individueel die niet aan de selectie heeft deelgenomen. Zijn resultaat bij het NK telt echter alleen 
voor het korps en niet individueel. 

 

 


