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20 juni 2009  : Dender te Erembodegem 
 

“Drie kilo vis in het net en nog geen beet gezien” 
 
De Pie is me er eentje! De wedstrijd op de Dender te 
Erembodegem werd op voorhand bestempeld als 
moeilijk, heel moeilijk want er was geen vis te 
vangen. Zelfs tijdens een dagvisserij waren er amper 
een tiental vissen te vangen, wat ging dit worden met 
zen achttienen op een rij? Deze loterijen kan de Pie 
echter dikwijls naar zijn hand zetten, hij kan toveren! 
Na een anderhalf uur doen de meeste deelnemers een 
wandelingetje, geen beet op 11 meter en amper enkele 
5 centimeter visjes onder het kantje …… moeten we 
hier nog uren zitten? Het moment van de Pie! Enkele 
windes lieten zich ondiep in eerste instantie niet 
verschalken maar na een nestel in het vissnoer en wat 
over en weer “gewaggel” met de hengel om de nestel 
los te maken kwam het aas halve diepte ….. bingo, 
daar hing de eerste winde van ruim anderhalve kg. Er 
was geen vis te vangen! Tijdens het verdere verloop 
van de wedstrijd wordt het snoer ingeworpen, de 
ganse zaak blijft tot zijn verbazing op het water 
liggen, “mijnen dobber komt niet recht”, ik haal mijn 
hengel dan maar omhoog en wonderwel hangt daar 

alweer een visje aan, de tweede winde van anderhalve kilo. Dat was het dan, enkele visjes in de kant, 
een rietvoorn op halve diepte en twee dikke windes op mijn “windvoer”, ‘k ben toch een krak op 
“moeilijke” visserijen!  
Is een slechte visserij een moeilijke visserij of is een moeilijke visserij een slechte visserij, wie zal het 
zeggen, in beide gevallen zit je er meestal bij voor “piet snot” en is de gespendeerde som voeder/aas niet 
in verhouding met het niveau aan hengelplezier. Reeds de avond voor de wedstrijd werd gemeld, er gaan 
“bosmannen” aan het water zitten, na weging bleken het er vijf te zijn, droevig resultaat!  
Slechts enkelingen waren enthousiast voor deze wedstrijd, we vissen toch in onze achtertuin. Je kon ook 
zeggen we zitten in onze achtertuin want veel vissen kwam er niet bij zien. Milleken op één en Peter 
Rottiers op achttien, kop en staart zijn toch wel bevoorrechte plaatsen op een kanaal of rivier. Resultaat : 
Milleken “bosman” en PeterR één visje, moet er nog zand zijn!? Naast de toverij van de Pie kwam enkel 
Pierken af en toe aan visvangen toe, beiden dachten de buit al binnen te hebben in hun sector, dat was 
overduidelijk. De wedstrijd duurde echter vijf uur en de vis was onvoorspelbaar. De laatste twee uur 
kwamen de centrale plaatsen eindelijk in actie. Patrick en Jean hadden de platte gevonden. Niet 
overdreven, maar enkele raakten toch in het leefnet. Ook een enkele giebel liet zich al eens verschalken 
maar het was zeker niet om over naar huis te schrijven. Met 5,8kg en 3,82kg werden de sectoren 
gewonnen en dit op vijf uur. Proficiat Patrick en Jean. Matig en wolkend bijvoederen bleek het beste 
resultaat op te leveren. De tweedes in de sector zijn na een slechte start vooral begonnen met maden te 
schieten ………….. wat was het dan dat de vis overhaalde om toch nog te bijten. De overwinnaar heeft 
schijnbaar altijd gelijk. De sectorwinnaars deden het met vers-de-vase aan de haak de tweedes met alles 
behalve vers-de-vase aan de haak. Alweer Robbie en alweer de Casse haalden toch nog een derde plaats 
in hun sector, steeds goed voor enkele euro’s. Voor het overige vergeten we deze wedstrijd maar, deze 
strook heeft betere tijden gekend. Oorzaak, vis heeft afleg nog niet verteerd; zegt de naam aalscholvers 
je iets en de nieuwe theorie, vis is doorgezwommen naar de Schelde. Laat ons gokken op het eerste dan 
is er nog hoop voor deze Denderzone. 
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Dagwinst voor Patrick Temmerman. Dikke proficiat met de tweede overwinning !  
 
 
Ondanks de organisatie van de inter-club Aalst een dag 
later, werd het nog een lange avond bij Tina voor sommige 
Bollekes, dit wegens deelname aan de quiz in de Wingerd. 
Op de inter-club werd er fantastisch gevist door de 
afgevaardigde ploeg (zie “andere uitslagen”), slecht één 
puntje nog verwijderd van de overwinning. De 
ontgoocheling was groot, zeker gezien het feit dat we drie 
sectorwinnaars hadden met Patrick, Robbie en Erwin. Zeker 
gezien het feit dat we met z’n allen ruim 10 kg meer vis 
vingen dan de eersten. Maar alle emoties zijn al verteerd, 
aan allen proficiat en bedankt Tina voor de goede zorgen en 
lekkernijen tijdens dit weekend, bedankt supporters, we 
hadden toch zo graag de oppergaai meegebracht. Laat ons 
er nu volgende week een prima eetfestijn van maken en we 
zijn weer op het goede spoor, Bollekeeeeeeeeeees!(PT) 

 
 
 
 

 
 

 
HENGELSPORT VIVOKO AALST 

Slotstraat 1 
9300 Aalst 

053 77 94 30 


