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“Milleken vraagt zich af wanneer we nu eindelijk eens echt één 
leefnet gaan nodig hebben” 

 
Wedstrijd na wedstrijd wordt de vraag 
gesteld om niet teveel vissen in één leefnet te 
bewaren, of om karper en brasem 
afzonderlijk te bewaren, maar ik krijg 
nauwelijks enkele vissen in het eerste net; 
becommentarieert Milleken Christiaens.  
De visserij op deze karperput heeft zeker 
betere tijden gekend en wat de oorzaak is van 
deze afgang is me onduidelijk, waar moeten 
we heen om nog wat karpers te vangen? 
Sinds het wegvallen van Gotegem en de 
zwalpende vangsten en arrogantie bij Gaston 
zijn we op de dool! Het is onze plicht als 
bestuur om te blijven zoeken. Zij die nog een 

ereplaats, en slechts een beperkt aantal punten bemachtigden, houden het graag bij een moeilijke visserij 
maar, ……… als er geen tien vissen per reeks te vangen zijn moeten we eerlijkheidhalve zeggen dat het 
extreem slecht was.  
De eerste reeks voor sector 1 was huilen met de pet op. Eén of twee vissen op drie uur zijn belachelijk. 
Van enig amusement of trotse winnaar moeten we zwijgen indien geen enkel gewicht de twee kilogram 
haalt. De ene zijn karper was al wat groter dan de andere zijn, en dat was het ! Mario haalt het met een 
vis van goed 1,7 kg en daarmee is alles verteld in deze sector. Erwin, onze kampioen, stelt nog om op 
lang slageind en haakt ogenblikkelijk zijn enige vis onder de muil ….. dat was het dan. In de tweede 
sector liep het ook al niet van een leien dakje! Steve Van Eygem ving de eerste maar viel dan stil na een 
“misser” (!?), vader Pierken ving een vijftal “giebels” en was de enige met meer dan twee kilogram 
gewicht. Ook hier houdt het verhaal op! Iedereen kan nog winnen en verliezen, niemand kende de 
“succesformule”. Iedereen verwacht beterschap in de namiddag …. net als vorig jaar wordt gezegd; 
maar zijn deze verwachtingen terecht?  
Na een middagpauze, met een verzorgde maar beperkte BBQ, zat iedereen toch met de nodige 
vraagtekens. Spijtig genoeg, naar het einde van de eerste reeks, waren er geen tekenen van beterschap. 
Met de moed der wanhoop wordt de tweede reeks gestart. Al snel blijkt de vis toch actiever, wat zich 
vooral uit in meer “pikkelaars” maar daarom niet in veel meer vis in het net. De meeste sluiten af met 2 
à 3 vissen in de weegzak. De nodige euro’s aan korrels, maden en mais verdwenen alweer nodeloos in 
het water, de vissen zijn duur op dergelijke wedstrijden. Ondanks wat hogere gewichten in de namiddag 
is dit vandaag toch niet de gedroomde karpervisserij.  
In de eerst sector gaat Patrick met een derde vis kort voor het 
eindsignaal in extremis Mario voorbij. Verdiend winnaar wordt de Pie 
die met een achttal vissen niet alleen het hoogste aantal vissen scoort 
maar ook het hoogste gewicht. Vrijwel alle vissen werden in het kantje 
gevangen, waarvan twee stuks de laatste tien minuten van de wedstrijd. 
In sector 2 blijven vader en zoon van Eygem elkaar bestoken tijdens 
deze reeks. Ondanks twee vroege vissen van Bert en wat dreigende taal 
….. “Pierken ik kom af” ….. stelt de uitdager vast dat woorden omzetten 
in daden hem doorgaans niet lukken. Pierken en Steven blijven aan de 
kop maar ook voor hen was het duidelijk, laten we dit maar snel 
vergeten. Vissen werden met allerhande aassoorten en op allerhande 
afstanden gevangen, er zat geen lijn in. De punten zijn belangrijker dan 
de manier waarop zou men in het voetbal zeggen, we kunnen dit verslag 
niet beter afsluiten. In ieder geval een proficiat aan de sectorwinners ! 
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Dagwinst en tweede maal sectorwinst voor de Pie, dikke proficiat ! 
 
In de rangschikking schuift iedereen weer korter bij elkaar. Voor eenieder wisselen slechte en goede 
uitslagen elkaar af, spanning troef. Het seizoen is nog maar net begonnen en indien we dit water 
afschrijven moeten we zeker ook andere locaties afschaffen, feit is …… waar naartoe ? Hoop op beter! 
Dat laten we echter niet aan ons hart komen tijdens de avondreeks bij Anja en Tina. Bedankt Tina voor 
de kippenvleugels op de BBQ, we zagen ze achteraf vliegen! (PT) 
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