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23 mei 2009  : Goudkarper te Meldert 
 

“Rampzalige opener voor 
Kris Arijs” 

 
Door allerhande drankevenementen en 
wieleromstandigheden bleef Kris tot deze 
wedstrijd weg aan de waterkant. Hij had zijn 
zinnen gezet op deze wedstrijd, dokterde een 
strategie uit en ging het ons allemaal eens 
leren! Hij kwam bedrogen uit, voorlaatste in de 
rangschikking, pal naast de dagwinnaar en ’s 
morgens zelfs “bosman”! …………;’k zou 
beter al mijn gerief verkopen, …… wat een 
wending t.o.v. vorige uitspraken, het kan 
verkeren, hoop op beter volgende keer. 
Een zonovergoten lekker warme dag en 
iedereen op post. Voor de trekking werd het improviseren want voorzitter (de schuldige met het 
vervoer),vismaat de Pie en penningmeester (het slachtoffer met de nummertjes) raakten niet tijdig aan 
het water, communiefeestje !? Geen gekwebbel over aftanden tussen de plaatsen want, met z’n 
achttienen passen we perfect, paarwijs met steeds een open plank, op de linkeroever. Wie op een 
planknummer zit in de twintig zit goed, voor de anderen is het afwachten hoe de wind de positie van de 
vis heeft beïnvloed, naar de straatkant of naar de moeraskant. Erwin op de kopplaats in sector 1 en 
Amandus op het hoogste nummertje in sector 2. De ochtendreeks is dikwijls een maat voor niets maar 
iedereen werpt zijn mergel, mergel/voeder of zuiver voeder met hoge verwachtingen op de visstek. Kris 
en Patrick laten het eerste halfuur voorbijgaan en nuttigen de eerste pintjes in de chalet, kwestie van de 
“lokkers” er niet af te vangen is de deskundige uitleg. De wedstrijd komt moeilijk op gang maar toch 
eindigt de eerste helft voor enkele deelnemers al met meer dan 10 kg. Peterken en de Casse doen het 
goed in sector 1 maar hebben nog geen gewonnen partij. Patrick haalt het in sector 2 maar met tal van 
vissers, Jean, Pierken en Milleken, op beperkte achterstand. Het venijn zit hem hier meestal in de staart, 
……. de namiddagreeks. 
De middagpauze wordt gebruikt voor een lekkere boem-boem, tosca, spaghetti of ander lekkers en deze 
keer ook voor de nieuwe groepsfoto aan de mooie waterkant, weldra on-line. Veel hermonteren of nieuw 
monteren was er nog niet bij want de karpers zijn voorlopig nog niet sterk actief, ……….. het kan er nog 
van komen. 
Tijdens de namiddagreeks is de vis duidelijk meer aanwezig in de tweede sector, hier lopen de 
gewichten nu aardig op. In vak 1 moet de Casse schoonbroer Steve en oude rot de Pie laten voorgaan…!  
Na een uur zitten dromen van de dagoverwinning en bijna met lege handen achterblijven, ’t vissen bij de 
Bollekes is hard. Steve en de Pie vissen een uitzonderlijk regelmatig seizoen, “goe beizig jonges”! 
Zoals eerder vermeld lopen de gewichten in vak 2 behoorlijk op. Bert doet de remonte van zijn leven en 
vangt 24kg vis in deze reeks, goede prestatie maar geen unicum op plank 32 (zie 2008). Wel goed voor 
een tweede plaats in het vak want Patrick is ruim buiten schot na alweer een prima vangst en haalt de 
dagwinst. De strijd om de derde plaats wordt geleverd tussen Jean en Pierken. Pierken verspeelt een 
aantal vissen, zelfs op enkele meters van het schepnet en moet het onderspit delven, toch eens naar je 
haken kijken Pierken. Proficiat aan de sectorwinnaars! Uiteindelijk werd de karper in geen enkele reeks 
of sector een echte spelbreker; slechts Erwin, de Casse en Patrick hadden geruime tijd een echte kanjer 
in het vizier, maar het tikkeltje geluk ontbrak. 
Het kan dus eveneens een spannend koningschap worden, tot heden geen uitzonderlijke visgewichten. 
Veel “pikkelaars” werden gelost, maar meer vis verspelen dan vangen zegt steeds meer over de visser 
dan over de vissen. Milleken had ook alweer geen twee netten nodig. Persoonlijk had ik sterk de indruk 
dat de brasem iets moest zien bewegen vandaag m.a.w. haak 16 vol met pierkes en een made, zeker geen 
te slappe vers de vase.  
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Dagwinst voor de Pat, dikke proficiat ! Eindelijk werd het eens een lekkere Cohiba !!! 
 
 

In de rangschikking vormt zich een 
top 5, maar het is nog zo lang. 
Voor Peter Rottiers werd het een 
rotdag, laatste plaats en een 
“krakbolino”. Patrick kreeg de 
keuze tussen een Vedett en een 
Dafalgan, wat werd het?  
Via Brigitte gaat het naar het 
lokaal, het werd er nog een leuke 
avond met UNO voor de kleinsten, 
belotten voor de grootsten, de 
voetbalbekerfinale, prijsuitreiking, 
veel gezever en lekkere hot-dogs, 
bedankt Tina. Zelfs ons Lindsey 
gaf nog een rondje op haar plechtig 
communiezieltje ………. natuurlijk 
op kosten van mamma!  (PT) 
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Gesloten op maandag en dinsdag !Gesloten op maandag en dinsdag !Gesloten op maandag en dinsdag !Gesloten op maandag en dinsdag !    


