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27 september 2009  : Dender te Aalst 
 

“…………………..” 
 
Ik kan me niet herinneren dat er tijdens deze voorlaatste wedstrijd een speciale gebeurtenis was, of 
waren er net teveel waardoor ze niet opvielen of is de inspiratie zoek. 

• Na drie opeenvolgende kopplaatsen, nu een staartplaats voor Mario, ………. 
En bingo! 

• De Borms blijft het herhalen ………. Ja jonges! 
• Na de wedstrijd stellen velen zich de vraag, waarom zitten we hier …… 

gisteren werd er gewonnen met 35kg, nu met slechts 7kg …… hoe kan dat 
toch dat we altijd een dag te laat komen.  

• Als er één winde zit vangt de Pie ze, dat is zeker. 
• Telt een snoekbaars nu of niet, we weten het nog steeds niet. 
• De boten bederven de pret in Aalst, de beste stekken zijn doorgaans bezet, spijtig. 

Er wordt geopteerd om onze voorlaatste wedstrijd onder de bomen in Aalst te vissen omdat onze 
aanvraag op Aalst sprak. De “Muur” was dus niet vrij 
en uitwijken naar Erembodegem deden we ondanks 
prima trainingsvangsten niet. De prima vangsten op 
zaterdag van de Plasvissers, net onder de bomen te 
Aalst, gaven ons de nodige hoop op een goede vangst. 
Het liep alweer anders …….ja jonges! 
Den Borms op de kop en Mario deze keer op de staart 
tegen het sas. De start was alles behalve veelbelovend 
want al snel werd er rondgewandeld. Hier en daar 
zorgde drijfvuil ook voor de nodige ergernis en een 
vervelend oponthoud. Possen, kleine voorntjes, 
baarsjes werden hier en daar gevangen en naar de 
kopplaatsen werd dan toch al een platte gevangen, 
maar niets vergeleken met gisteren. Het was zuchten en 

blazen tijdens het grootste gedeelte van de wedstrijd en enkel 
voor hen die een topplaats verkiezen boven een topvangst was 
het een uitgelezen dag. Hier en daar werd er uiteindelijk wel een 
platte gevangen, ja zelfs op het nippertje een karper, maar goed 
was het zeker niet. Een geluk dat het mooi weer was. De locatie 
heeft een vuile bodem, heeft regelmatig veel drijfvuil en is zeer 
lawaaierig door de nabijheid van de fabriek en de straat, veel 
visromantiek is er niet te beleven. Alle eer echter aan de 
sectorwinnaars die er toch in slaagden, kop-top-plaats of niet om 
de nodige kanjers in het net te krijgen. Een dikke proficiat zeker 
ook aan Oscar die erin slaagt, om de kop-top-plaatsen het vuur 
aan de schenen te leggen, dit middenin het “pak”. Proficiat aan 
de sectorwinnaars Mario en Erwin. Mario haalt de 
dagoverwinning op een plaats waar gisteren nauwelijks iets werd 
gevangen, het kan verkeren….! Voor de verdere ereplaatsen was 
het drummen, twee dikke vissen waren doorgaans een “must” en 
wie er nog wat andere maatvis wist bij te vangen deed een 
gouden zaak. Na zo een wedstrijd is de kans op verschuivingen 
in het klassement groot ……… het blijft spannend voor 
kampioenschap en ere-plaatsen, zo hoort het! 
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Proficiat Mario met deze overwinning.  
 
Volgende week onze laatste en beslissende wedstrijd te Vilvoorde. 
De “prijsbeesten” krijgen er voor de gelegenheid extra een portie 
Pangasius-filet bij ………….. mmmmmmm lekker. Voor de 
kampioenstitel wordt het een duel tussen koppelmaten de Pie en 
Patrick, voor de derde plaats heeft Mario de beste troeven. Er 
werd weer flink “gediscuteerd” bij Tina over die ene gemiste vis, 
net diene groten die losschiet en andere zever, maar het was 
gezellig. De pintjes smaakten alweer in combinatie met een 
lekkere pistolet. Bedankt tante Tina en bedankt Francois voor het 
vatje Maes aan de waterkant, das na iensj een goed idee tegen de 
verveling. (PT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampioenschap Erembodegem 
 

Zaterdag 10 oktober 2009. 
 

Dender Erembodegem van 12u tot 16u. 
 

Inschrijven kan tot vrijdagavond  
9 oktober 20u in Café De Wingerd – Kleistraat Erembodegem 

of op het nummer  
0497-52.68.02 bij Patrick Temmerman. 

 
200 euro + inleg (5 €). 

 
Reglement A-wedstrijden. 

 
Trekking 10-okt. 2009 9u30. 


