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5 april 2009  : Koeltorens Zeekanaal  te Vilvoorde 
 

“De Casse verrast vriend en vijand met een knalprestatie” 
 

De kop is eraf, het startschot is gegeven voor het hengelkampioenschap 2009 van de Bollekes. Door een 
teveel aan boten in het sas van Aalst werd het uitwijken naar een andere locatie; het zogezegde warm 
water te Vilvoorde. De afwezigen hadden ongelijk ook al was het niet voor iedereen een knaldag ……. 
er waren zoals altijd wel enkele pechvogels. De weersomstandigheden waren prima en de vis aanwezig, 
wat moeten we meer hebben. Met zijn zestienen starten we omstreeks 11u. 
Enkele deelnemers gingen goed van start met de vangst van voorn, maar bij de meeste was het ruim een 
uur wachten tot er schot in de zaak kwam. Vader en zoon Borms bezetten de kopplaatsen in de sectoren. 
Vader Borms kon zijn goede training van vorige week niet herhalen en zoonlief kon zijn sectoreerste 
van vorig jaar op dit water niet evenaren. De wedstrijd werd bij eenieder gekenmerkt door stille 
perioden, wellicht veroorzaakt door de vrij stevige heen en weer stroming met dito 
diepteschommelingen en flink wat golfslag door waterskiërs. Het was niet makkelijk de noodzakelijke 
bonusvissen, brasems, platte en kroes te vangen. Wie dit wel deed kon aanspraak maken op winst. De 
snelle starters, waaronder Oscar, Mario en Peter R vielen in de tweede wedstrijdhelft nagenoeg stil, 
anderen kwamen in geen vijf uur in beeld, zoals Jean, Robbie, Amandus en Erwin. De heersende 
kampioen zag alle kleuren van de regenboog naast een ontketende Casse, die zonder enige twijfel de 
meeste vissen ving! Peter DL vocht een ganse wedstrijd tegen een berg rommel op zijn visplaats met tal 
van lijnbreuken tot gevolg, …… de rommel won. Het werd in beide sectoren een spannende strijd voor 
winst, de eerste vier in de eindstand hadden flink wat voorns geland. Uiteindelijk stranden de tweedes in 
de sectoren, de Casse en Patrick T op één brasem van de winnaars. De Pie en Steve wisten wel tijdig de 
nodige kilovissen te vangen en wonnen verdiend de sectoren. Zoals eerder vermeld werd het, zeker naar 
het einde toe, door onrustig water; steeds moeilijker de brasem te verschalken. De sectorwinnaars gingen 
boven de 9 kg, de sectortweedes hadden ruim 8 kg. Op enige afstand maakten Peter R en Pierken het 
podium compleet per sector. Proficiat aan de sectorwinnaars!  
 
Algemeen winnaar werd Steve Van Eygem, dikke proficiat ! 
 
Door het hoge aantal beten werd de Dender niet echt gemist, we hopen er echter wel onze wedstrijd op 
het einde van het seizoen te kunnen vissen. 
Met een “glaasje prik” in de Ring en in onze stamkroeg de Wingerd werden de eerste emoties van het 
seizoen doorgespoeld en de lekkere, pittige martino’s maakten de avond compleet. Bedankt Marie-
Christine en Jean-Pierre voor dit lekkers en Pieken …… je traantjes van geluk zijn verdiend. (PT) 
          
 

 


