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“Peterken De Leeuw slaat sectorwinst aan de haak” 
 

De brasem- en karpervisserij op 
vijvers is gestart. Als eerste op het 
programma dit jaar stond De Forten te 
Dendermonde. Een prachtige locatie 
maar niet steeds makkelijk om er de 
vis te verschalken. De 
weersomstandigheden vielen wat 
tegen na een schitterende lenteweek; 
maar gelukkig bleef het, na de 
middag althans, toch droog. Alweer 
met zijn zeventienen aan de waterkant 
voor laat ons hopen, een leuke visdag. Grote brasem, kleine brasem, windes, 

zeelten en plattekes, een enorme variatie aan vissoorten is er in principe aanwezig om er een goede 
wedstrijd van te maken en met regelmaat de dobber zien te verdwijnen. 
Deelnemers in sector 1, met Bert op de kop aan “den barrak”, tot en met plaats negen, zien het een 
tikkeltje rooskleuriger in dan de deelnemers in sector 2 aan “de trappen” met Peterken op de kop, zeker 
wat de vangsten in de voormiddag betreft. Dit blijkt ook bewaarheid tijdens de weging  ’s middags. Een 
duidelijk verschil in gewicht tussen beide sectoren, zeker wat de ereplaatsen betreft …… een geluk dat 
er in twee sectoren wordt gevist, enkel zo blijven de kansen gaaf om op mindere plaatsen toch een prima 
uitslag te behalen. In de eerste sector halen enkel Bert en Erwin meer dan tien kg en sluiten de 
voormiddag af als grootste kanshebbers op de dagoverwinning. Voor de meeste deelnemers werd het 
echter wachten en zoeken om de aanwezige vis toch aan de haak te krijgen. Aanwezig was hij maar azen 
zat er niet in, vandaar ook de veelvuldige “losse flodder” aanbeten en tal van in het lijf gehaakte vissen. 
In de tweede sector kon enkel Mario zich op de voorgrond vissen met meer dan 7 kg. Alle andere 
deelnemers blijven steken op twee à drie kg vis, waardoor iedereen nog kans had op winst. De miezerige 
regen maakt plaats voor droogte met een ietsje meer wind, in ieder geval aangenamer weer in de 
namiddag. In beide sectoren lopen de gewichten nu lichtjes op voor de meeste deelnemers en de strijd 
voor ereplaatsen wordt spannend. De aanwezige vis blijft nog steeds moeilijk te vangen, zalig en 
gelukkig zijn zij waar de “gepikkelde” exemplaren blijven hangen. In sector 1 houden de toppers stand, 
enkel wisselen Bert en Erwin van positie. Het vlotte niet echt bij Bert tijdens deze sessie. Een positieve 
noot is de sterke prestatie van Robbie in de namiddag, met 12kg haalt hij het hoogste gewicht over beide 
sectoren tijdens deze sessie. Spijtig genoeg eindigde hij in de ochtend visloos waardoor hij een ereplaats 
misloopt. Erwin wint de sector na alweer een mooie vangst en haalt het bij de eindafrekening  met een 
dikke brasem voorsprong op Bert. Proficiat ! Patrick slaagde er niet in nog een van beiden het vuur aan 
de schenen te leggen en wordt sectorderde. In de sector “trappen” laat Mario het, ondanks de vroege 
vangst van een dikke brasem, compleet afweten. Zowel Peterken als Oscar gaan hem voorbij. Peter De 
Leeuw haalt de sectoroverwinning binnen met één in de muil gevangen brasem in de namiddag, alle 
andere vissen werden gepikkeld. Geen nood, in het net moeten ze zitten zegt hij trots. Proficiat.  
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Algemeen winnaar werd Erwin De Smet, dikke proficiat ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De top drie van de vorige wedstrijd wordt de flop drie bij deze wedstrijd, het kan verkeren ……. dat is 
vissen. Erwin haalt zijn eerste twee vissen heel ver, dit kost Bert wellicht de dagwinst. Twee netten was 
echt nergens voor nodig Milleken, wie heeft dat nu uitgevonden. Doen die dolfijnen nu echt iets uit ? Ik 
heb vorige week zonder drijvende dolfijnen ook geen aalscholvers gezien ! De twee koppen vallen toch 
weer in de prijzen, logica ? Hier en daar horen we reeds mompelen, ‘deze uitslag laat ik vallen’ ….. van 
voorbarigheid gesproken, of heet dit misplaatste(?) ambitie ! ’t Was weer gezellig. 
Bedankt tante Tina voor de lekkere broodjes tijdens het “pintelieren”.(PT) 
          
 
 

 


