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14 juni 2009  : Vrijbroekpark te Mechelen 
 

“Alweer brokken bij Jean Sensas” 
 
Jean Verleysen schaft zich vorig jaar een tophengel aan van het merk 
Sensas, steeds interessant die Joker kaart voor een gratis deel bij breuk 
…………….. hij staat echter voor Joker. Reeds tweemaal breuk op het 
talon en nu tijdens de wedstrijd breuk op het talon en het vijfde deel, 
simpelweg steeds bij aanslag of dril, met eigen ogen gezien en zoveel 
Joker kaarten heeft hij niet. Vorige keer heb ik maanden moeten wachten 
op mijn hengeldeel, het was “verniet”, dan zijn ze nooit rap; nu ben ik 
overtuigd dat de hengel op maandag is gemaakt. Op aanraden van Patrick 
vis ik met Sensas, maar meneer koopt hem wel een nieuwe Garbolino, 
……………… “kem et begreipen” ! 
Met zijn achttienen aan het water bij een heerlijk warm weertje. Tweemaal 
mis, waar zit den Bert en waar is de zon? Geen Bert te bespeuren en te 
bereiken, verslapen door een avondje stappen met Patrick; dus worden het 
alternatieve nummertjes. Geen zon te bespeuren dus wordt het maar paraplu, regenpak of kletsnat 
worden tijdens de lange regenbui (?) van 9u tot 14u30. Het Vrijbroekpark is onze laatste brasemvisserij 
op vijver. Uit ervaring weten we dat dit een “kasterwater” is en eens een plaats uit de vijverhoeken 
wordt er doorgaans ver tot heel ver gevist. De kans op een karper buiten de hoeken is gering maar bij 
een hoekplaats moet men voorbereid zijn op kanjers! In de eerste sector zijn de Pie en Robbie van de 
partij in de hoek en in de tweede sector zijn de bevoorrechte plaatsen voor Peter Rottiers en Steven. Ook 
Jean kan niet klagen met een potentiële winnersplaats naast de treurwilg. Onder de moeilijke 
omstandigheden van “showers” wordt er de eerste reeks toch al wat vis gevangen. Er is geen wind of 
stroming en dat maakt het nog aangenaam vissen ondanks de regen. In de eerste sector moet men 
gebruikelijk in de hoeken vallen want bij dergelijke weersomstandigheden geeft deze schaduwkant van 
de vijver nauwelijks vis, pech dus voor de lotgevallen, dit is nu eenmaal trekking. De Pie doet het hier 
goed en vist de tegenstand op een hoopje. De Casse volgt reeds op ruim 5 kg, kort op de hielen gezeten 
door onze twee anciens Oscar en Amandus. Robbie laat het voorlopig afweten in de tophoek, laat hij 
nog van zich spreken na de rust? In de tweede sector gaan twee deelnemers heel ver en sluiten af als 
winnaars op het einde van de eerste reeks, ………. blijkt dit de goede keuze? Voor de derde plaats wordt 
het nog een hevige strijd want tal van deelnemers schommelen rond de 15 kg.   
Na een korte pauze, drankje en sandwich, starten de voorbereidingen op de tweede reeks. De meeste 
blijven bij dezelfde visserij want slechts hier en daar wordt er een extra tuig met langere slag 

aangebracht, ieders vrije keuze, 
iedereen doet zijn ding. In sector één 
gaat de visserij nog meer bergaf. 
Enkel de hoeken blijken nog vis te 
geven met een heropstanding van 
Robbie tot gevolg, hij doet weer mee. 
De Casse gaat na een tijd op langere 
afstand en weet zo ook de nodige 
vissen te vangen die hem op de derde 
plaats brengen. Robbie wordt 
verdienstelijk tweede met een goede 
namiddagvangst maar kan petje Pie 
niet meer bedreigen. Zeker na de 
vangst van een karper van meer dan 
14kg is de Pie ruim buiten schot en 
wint de sector. Blijft goed bezig, 
proficiat ! 
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In de tweede sector geeft Patrick slechts de eerste driekwartier de 
indruk nog terug te kunnen komen op Kris en Erwin. Na een 
halfuurtje stilte schieten de “lange afstandvissers” echter ook uit de 
startblokken en vissen iedereen op ruime achterstand. Kris haalt het 
op Erwin door een fantastisch laatste uur maar het was spannend 
want beiden beheersten goed “de lange slag” en het bijvoederen met 
kasters. Proficiat Kris! Op ruime afstand van de eersten haalt Patrick 
nipt het podium voor Steven. Beiden toch ook met ruim 30 kg vis. 
De vangsten in de tweede sector lopen trouwens hoog op want ook 
Pierken en Jean halen mooie gewichten. 
Het reisje naar Mechelen om op deze put te vissen, en dit ondanks 
het slecht weer, was de moeite alweer dubbel en dik waard! 
Afwezigen hadden ongelijk. 
   

 
Dagwinst voor Kris Arijs. Dikke proficiat, de overwinning is binnen!  
 
 
Peter Rottiers, op de top karperplaats gaf er na een tiental missers en lijnbreuken de brui aan, karpers 
waren niet te vangen; ze kunnen mijn botten kussen. De Pie stond te trillen als een rietje bij het zien van 
dat monster aan zijn haak ….. met enkele tarzankreten tot gevolg bij het landen, wat een ontlading! Het 
is in ieder geval de grootste vis aller tijden gevangen bij de Bollekes. Den Borms hing meer in de bomen 
dan hij viste, hij was nochtans gewaarschuwd, een gewaarschuwde Borms is maar “nen halven” waard. 
Milleken mist 8 vissen het eerste uur ……… en dat was het dan alweer. Bedankt Kris voor de pintjes 
aan de waterkant en bedankt Tina voor de broodjes in de Wingerd! (PT) 

 
Hengelclub De Bollekes  

Erembodegem 
 

Eetfestijn 2009 
Zaterdag 27 Juni vanaf 17u 

 
Gerstenhof  Erembodegem 

 
Varkenshaasje en Pangasiusfilet 

 
(Kaarten beschikbaar bij onze leden aan 13€ p.p.) 
 


