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22 augustus 2009  : Plassendaele Vaart te Nieuwpoort 
 

“Op dit weekend aan zee klinken we” 
 
Door omstandigheden ging het weekendje voor 
de Bollekes op een andere locatie door. Niet 
meer in Mol maar naar onze vroegere toevlucht 
……. Nieuwpoort – Plassendaele Vaart. De 
keuze tot overnachting in de Slaghekhoeve was 
prima, vraag maar aan Blacky! Het weekend 
werd op maandag door de harde kern afgesloten 
met een bezoekje aan Westvleteren, nou ja 
vooral een bezoek aan een drankgelegenheid in 
de buurt van de abdij ……… waar het gouden 
nectar beschikbaar was. Er werd geklonken op 

alweer een geslaagd weekend met een fantastisch 
weertje!  Voor zoveel lekkers, “gezegend” zijn de paters 
van de Sixtus abdij ! 
De dames hadden ook de avond voordien de quiz 
gewonnen, natuurlijk met het nodige geluk en de nodige 
hulp maar, als je bij de drankproef zelfs geen Vedett meer 
kan herkennen, na 
een liter Maes op 
een terrasje aan de 
vismijn, dezelfde 

dag, zelfs dit biertje niet meer kan onderscheiden en de smaak van 
een Carlsberg niet meer kan ontdekken …………. dan vraag je 
ernaar, basta! 
Het vissen dan maar. Vrijdagnamiddag werd er reeds een lijntje 
uitgeworpen door Mario, Bert en Patrick. Met succes want er 
werden tal van brasems gevangen en vlot voorn, enkel Bert bleef 
hopeloos achterop. Dat het morgen met meer deelnemers een 
andere wedstrijd zou worden was iedereen duidelijk maar er werd 
wel vis verwacht. 
Met veertien aan de waterkant, de weekenders waren nu eens eerst aan de waterkant want die hadden 
hoop op een goede visserij. Echter, alweer werden we met de neus op de feiten gedrukt, eens testen met 
een man of drie is geen viswedstrijd in de “root”. De vis kwam heel traag op dreef. Brasem ? Slechts 
hier en daar een enkeling te vangen! Alles behalve “in en weg” op plattekes en voorn, m.a.w. dag en 
nacht verschil met de visserij de dag voordien en de voorbije bezoeken aan dit water. Het blijkt een 
slechte dag geweest te zijn want ook de lokale vissers vingen geen schub …… alweer een slechte dag. 
Robbie en Mario op de kopplaatsen deden het niet slecht en zeker Robbie bleek al snel de te kloppen 
man. Centraal deden vooral Peterken, Kris en Pierken het goed met een regelmatige visvangst van voorn 
en platte. Was het niet goed, het was dan toch spannend, een degelijke brasem vangen kon de redding 
zijn want, met de vorige sessies in het achterhoofd was dat nog steeds het hoofddoel. De brasem bleef 
echter weg op de voerplek en een regelmatige voornvangst bracht menig deelnemer op een ereplaats. 
Aan Robbie was niet te tippen, op het weliswaar beste nummertje maakte hij het toch waar. Proficiat 
met de tweede winst ….. er zijn er die al jaren bij de Bollekes vissen en nog steeds op zoek zijn naar dit 
succes ! Proficiat. Hoe Pierken het doet midden in het pak een tweede sectorplaats mee te graaien is me 
een raadsel maar bewijst zijn kennis en kunde, en wellicht alweer met maden godverdomme ………. 
sorry Sixtus paterkes. Mario op nummertje één liet zich aftroeven door Peterken en Kris. Het werd een 
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spannende strijd om de sectorwinst. Een late platte 
bij Kris en een misser van Peterken maakten geen 
verschil meer. Onze penningmeester Peterken gaat 
met de sectorwinst lopen. Proficiat. Kris wordt 
tweede net voor kopplaats Mario. Het was geen 
denderende wedstrijd maar er waren al tal van 
slechtere dagen. Het weer en de locatie waren mooi 
en dat maakt veel goed. Er werd ook meer vis 
gevangen in vergelijking met vorig jaar te Mol, 
maar het moge gezegd, deze wedstrijddag was 
niets in vergelijking met de testvissingen. Iedereen 
zal hierover wel zijn mening hebben. Een dag later 

werd er op dezelfde strook tijdens een nationale koppelwedstrijd ook 
nauwelijks platte gevangen, wel veel voorn. Volgend jaar, zelfde locatie maar meer naar de kom aan het 
sas?      

 
  Tweede dagwinst voor onze benjamin! Proficiat Robbie.  
 
Het was een heerlijk weertje maar geen gebrek aan drank, bedankt Steve en nog vele gezonde jaren. 
Bedankt Rolandken voor de wijnflessen, deze extra prijzen geven deze wedstrijd ook steeds dat tikkeltje 
meerwaarde! Na een jaartje vol naalden in zijn prot doet den Bert het nu al op de pot (sponsored by Van 
Den Eynde), en zelfs met papier. 
Patrick en Bert trainen zich te pletter met een voorlaatste en laatste plaats tot gevolg. Na Kris den Duiker 
is er ook een Kris Dolle Kever! Er viel weer heel wat te beleven en de visserij, …… volgende keer 
beter! (PT) 
 

 


