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4 juli 2009  : Goudvisje te Okegem 
 

“Het is tijd voor een frisse duik” 
 
Het is niet de eerste keer, en het zal wellicht ook de laatste 
keer niet zijn, Kris redt de hengeldelen van hulpeloze 
Bollekes. Meldert, Leuvense Vaart of het Goudvisje, bij de 
gepaste temperatuur maakt deze waterrat zijn borst nat voor 
het goede doel. Iedereen kent het gevaar van een onbewaakte 
hengel, met aas aan de haak, lekker rustig in de steunen en dit 
alles op een karperput. Iedereen behalve Milleken! Even 
omdraaien, een slokje drinken, iets uit de vistas nemen of 
gewoon zitten slapen, het doet er niet toe maar bij een flinke 
aanbeet vertrekt de karper met het 4-delig topset. Een flinke 
duik van de Kris, buur Amandus schrikt zich hierbij rot. 
Middenin de vijver heeft hij het topset te pakken en dan op de 
rug, met topset, vis en ganse reutemeteut naar de kant bij 
Milleken. Bedankt Kris, topset in ontvangst genomen, karper 
even binnenhalen en verder vissen ………, wat een spektakel, 
das pas vissen met hindernissen. 
Deze locatie is nieuw voor de Bollekes en dus voor eenieder 
een verrassing. Goede en slechte plaatsen zijn ons onbekend 
en enkel de info van lokale vissers maakt ons een ietsje wijzer. Achterste hoeken zijn prima en de drie 
plaatsen aan de inkom, inclusief hoek, zijn winnersplaatsen …….. we zullen wel zien. Iedereen verkreeg 
de info dat het met korrels te doen was en bij voorkeur niet ver uit de kant. Daags voordien werd er nog 
gewonnen met 45 kg, niet mis! Dergelijke visserij is niet meer nieuw want zelfs de internationalen 
trainen op karperputten om op Spaanse en andere zuiderse wateren hun streng te kunnen trekken. 
Techniek en gepaste materialen zorgen doorgaans tot succes, voederen komt er nauwelijks bij te pas. 
Karpervissen met korrels is veruit de goedkoopste visserij. 
Het was snikheet maar met de geplande bevoorrading om de drie kwartier konden we leven. Honger 
lijden deden we ook niet want de frietjes met brochetten en een slaatje gingen er onder de middag goed 
in.  
Met Peter R, Oscar, Peter DL en Mario in de hoeken starten we de wedstrijd. Van in den beginne wordt 
er hier en daar reeds vis gevangen. Zeker niet vis op vis maar de eerste reeks was toch al de moeite 
waard, enkele mooie exemplaren worden geland boven de 4kg. Ook andere soorten vissen dan karpers 
laten zich verschalken, brasem, giebel en de vervelende voorntjes voor wie met maden vist. Het beste 
moet echter nog komen. Mario en Amandus sluiten de voormiddagreeks af op de eerste plaats in hun 
sector. Mario op een betere stek maar Amandus verrast iedereen. Onopvallend maar regelmatig gevist, 
zonder veel show of tam-tam en Kris en Erwin hebben het aan hun …… informatie uitwisselen, via 
GSM, met zoonlief Borms is er misschien een “beetje over” maar bleek toch nuttig te zijn voor den 
ouden Borms. 
Veel reparatiewerk onder de middag, lijntjes, rekkers, dobbers …… het materiaal ziet af, m.a.w. de 
pauze moet nuttig worden gebruikt. Er wordt ook niet meer gelet op een honderdste draad meer want bij 
veel pikkelen van vis is een lijntje 14 niet het ideale.  
De tweede reeks start bij iedereen veel beter. Er komt massaal vis op de stek wat het pikkelen nog wat in 
de hand werkt en tal van lijnbreuken veroorzaakt. Robbie en Patrick gaan stevig door in sector 1, proper 
onder het kantje met korrels. Hetzelfde doen Oscar en de Pie in de andere sector. Mario en de jongen 
Borms vangen goed maar niet goed genoeg. Hetzelfde geldt voor Kris en Erwin op de andere oever, 
goed maar niet goed genoeg. Alweer slaagt Amandus er in om zonder op te vallen een mooi gewicht bij 
elkaar te vangen, blijkbaar met pieren!? De topvangst van onze jongste deelnemer Robbie in de 
namiddag en de regelmaat van één onzer oudste deelnemers Amandus doen de ex-kampioenen  Patrick 
en de Pie toch blozen. Proficiat Robbie en Amandus met de sectorwinst! De tweede plaats in de sectoren 
is dus voor de voormalige kampioenen Patrick en Jean Pierre. De derde plaats in sector A wordt 
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makkelijk gehaald door Mario, die zich in de namiddag nochtans liet aftroeven door Robbie. Derde in 
sector B wordt heel nipt Kris, die slechts 200 gram vangstgewicht overhoudt op Oscar, dat was 
spannend. Er werden heel wat mooie karpers gevangen tijdens deze wedstrijd, tal van vissen gingen 
boven de 4 kg, eentje van Bert ging zelfs over de 7 kg …. De Pie bedreigen voor het koningschap zal 
echter voor een andere keer zijn, met 21 kg voor drie vissen is het kalf voor de andere deelnemers 
verdronken, tenzij men in mirakels gelooft …… gaat er misschien iemand naar Lourdes deze zomer?    

 
   

 
Dagwinst voor onze benjamin! Dikke proficiat Robbie! Doe zo verder.  
 

Het was puffen aan de waterkant, sommigen door gebrek aan slaap, anderen 
door hun respectabele ouderdom. Karpervissen is werken, zeker bij een 
temperatuur van 30 graad Celcius en niet iedereen voelt zich geroepen om de 
waterrat uit te hangen. Het is fijn vissen op een water waar er respect heerst 
voor vis en visser, de reservatie voor volgend jaar is al in orde, dank aan de 
eigenaars. De Witten vond zogezegd de vijver niet in een dorp zo groot als een 
zakdoek ……. toch kunnen we erin komen, hij is niet aan zijn proefstuk toe! 
Vanuit Okegem gaat het naar Ira te Liedekerke voor enkele frisse drankjes en 
een duik in het springkasteel door Bert en Patrick. Best beide heren niet te veel 
uitdagen, “smalen Borms mè a gruut bakkes”. Later op de avond staan er 
broodjes op het menu bij tante Tina in de Wingerd, bedankt tinake. De Pie en 
Patrick staan zij aan zij op de eerste plaats, het wordt een spannende tweede 
ronde. Prettige vakantie en hopelijk tot met de koppelvissing op 8 augustus te 
Meldert! (PT) 
 

Via deze weg wens ik ook nogmaals alle bezoekers en 
medewerkers te bedanken voor ons geslaagd eetfestijn! 

 

 
Bij Anja - Kleistraat - Erembodegem 


