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Nieuws uit de regio Oost-Nederland

WEDSTRIJDEN: UITSLAGEN 2013
NOORDOOSTELIJK 
KAMPIOENSCHAP
Het wedstrijdseizoen van 
Sportvisserij Oost-Nederland 
wordt altijd ingeluid door het 
Noordoostelijk Kampioen-
schap. Dit jaar was Sportvis-
serij Friesland aan de beurt 
om het kampioenschap te or-
ganiseren. Op zaterdag 13 april 
visten 141 deelnemers om de 
prijzen in het Beukerskanaal 
bij Steenwijk. 
Onder niet al te mooie 
weersomstandigheden, wist 
Frans van Berkel van HSV 
De Karper uit Brummen, het 
kampioenschap te winnen. 
Een totaal van 5614 gram vis, 
leverde hem het felbegeerde 
kampioensbord op. Johannes 
Koning van HSV Surhuister-
veen werd tweede met 4338 
gram en Peter Post van HSV 
Het Baarsje uit Klazienaveen 
behaalde met 3023 gram de 
derde plaats. 
In totaal werd er door de 
deelnemers 100233 gram vis 
gevangen.

JEUGD
Het Beukerskanaal was het to-
neel van de selectiewedstrijden 
voor jeugd in de categorieën A, 
B en C, die op 1 juni plaats-
vonden. Jeffrey Bakkernes van 
HSV De Karper uit Brummen 
wist categorie A te winnen met 
5136 gram. Tweede werd zijn 
clubgenoot Niels Gronouwe, 
met 4343 gram. Tim Voerman 
van HSV VIOS uit Enschede 
belandde met 4267 gram op 
de laagste tree van het podium.
In categorie B werd Stef 
Geertman van De Dobber uit 
Hardenberg eerste, met 3842 
gram. Tweede werd Berjan 
Bruggink, eveneens van De 
Dobber, met 3473 gram. Debu-
tant Jesse Averdijk van HSV 
Raalte werd derde, met 2023 
gram.
In de categorie C ging Dion 
Veneman van HSV Bergent-
heim er met de eerste prijs 
vandoor, met 1314 gram. De 
tweede plaats was voor Antony 
Binkhorst van HSV VIOS uit 
Enschede, met 1015 gram. 

Kevin Bruggink van HSV De 
Dobber viste zich naar plaats 
drie, met 951 gram.
Totaal gevangen gewicht: 
60698 gram

FEEDER
Op 8 juni visten 54 deel-
nemers de selectiewestrijd 
Feeder, in het Beukerskanaal 
bij Steenwijk. Jeroen Damhuis 
van HSV ’t Meuntje uit Has-
selt, pakte de eerste plek met 
5413 gram. Tweede werd Klaas 
Huisman van HSV Staphorst 
met 5049 gram. Bert Kluin-
haar van Visserijvereniging 
De Hengelsport uit Zwolle, 
viste zich met 4053 gram naar 
plaats drie.

Totaal gevangen gewicht: 
72448 gram

INDIVIDUEEL EN 
KORPSEN
De selectiewedstrijden Indivi-
dueel en Korpsen werden dit 
jaar gecombineerd gehouden. 
Op 22 juni traden 109 senioren 
en 17 korpsen aan langs de 
Hoogeveense Vaart. Individueel 
winnaar werd Wilco Smit van 
HSV De Rietvoorn uit Ommen, 
met 17394 gram. De tweede 
plaats werd behaald door zijn 
clubgenoot Gerrit Schuurman, 
met 6065 gram. Niels Gro-
nouwe van HSV De Karper 
uit Brummen, pakte met 5557 
gram plaats drie.

Bij korpswedstrijden zitten 
de korpsleden verspreid over 
de vakken. De uitslag wordt 
bepaald door de individuele 
punten samen te voegen tot 
een korpstotaal. Het is daarom 
mogelijk dat een korps met een 
lager gevangen gewicht hoger 
eindigt in de wedstrijd, dan een 
korps met een hoger gewicht. 
De eerste plaats ging naar korps 
1 van De Karper uit Brummen, 
met 14602 gram. Tweede werd 
het korps van de Rietvoorn 
uit Ommen met 25973 gram. 
De derde plaats werd behaald 
door korps 2 van De Karper uit 
Brummen, met 4900 gram.
Totaal gevangen gewicht: 
77260 gram.

Frans van Berkel, winnaar van het 
Noordoostelijk Kampioenschap.


