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4 oktober 2009  : Zeekanaal koeltorens te Vilvoorde 
 

“De Pie kampioen en koning” 
 

Het seizoen voor de Bollekes is voorbij. Met zestien visten we onze laatste kampioenschapwedstrijd op 
de zijarm van het zeekanaal te Vilvoorde. De hevige wind maakte er een harde, moeilijke wedstrijd van. 
De vis was niet overdreven aanwezig, het werd dus een dubbeltje op zijn kant! Jean Pierre De Smet trok 
het laken naar zich toe met winst in zijn sector.  
Deze hengelstrook gaf reeds meer vis. Doorgaans gaat het hier om een snelle visserij, waarbij naar het 
einde toe toch wat platte moet worden gevangen. Voor veertien dagen was de vis rijkelijk aanwezig 
tijdens een oefensessie. Wellicht is het toch waar, zoals Steve zegt, dat de vis angst krijgt eens ze de 
bordeaux schorten zien van de Bollekes. Het eerste uur was een maat voor niets, vrijwel niemand kon 
vis vangen, we hadden evengoed een uur later kunnen beginnen of nog een kaartje leggen. Zelfs de 
koppen, Bert en Oscar, begrepen er niets van op zo een plaats van 1000€ ! Pas na een studieronde of 
wandelronde, na een dik uur vissen, werd hier en daar al eens vis gevangen. Vooral de dagwinnaar 
Erwin, voorlaatste plaats naast de kop, liet zien dat hij een voortreffelijk platte-visser is. Hij is zowaar de 
enige die na twee uur toch al wat kilo’s in het net heeft. Twee uur zonder goede vangst is voor de meeste 
Bollekes echter het signaal om het anders aan te pakken. Enkelen beginnen massa’s hennep op de stek te 
schieten, anderen doen het met maden, enkelen 
gaan ver over het voer ……………… en met 
succes, vooral voor de Pie en den Borms! Het 
nummertje één van den Bert begint ook te renderen 
en meteen zijn de ereplaatsen verdeeld want Erwin 
is ondertussen niet meer bij te halen. Voor de derde 
plaats in de sectoren bleef het strijden tot het einde 
want een vis van amper een halve kilo kon 
doorslaggevend zijn. De topvissers wisten het 
laatste uur nog een en ander recht te zetten maar de 
meeste Bollekes bleven maar aanmodderen. Na vijf 
uur valt het doek, Erwin en de Pie worden 
sectorwinnaar en de ereplaatsen zijn voor Bert, 
Francois. Jean wordt bijna gedubbeld door zijn 
buur maar wordt toch derde in zijn sector. De 
Casse vangt het laatste half uur zijn vijfde en zesde 
vis; bijna drie kg vis met twee brasems, en hij 
wordt derde in de andere sector. Proficiat aan de 
sectorwinnaars Erwin en de Pie. 
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Proficiat aan de kampioen en koning Jean-Pierre De Smet. Ook Erwin slaagt erin zijn 
tweede wedstrijd te winnen dit seizoen. Proficiat! 
 
Het nakaarten over het seizoen en over de wedstrijd kan 
beginnen. Feit is, de visserij op openbare waters is er nog 
steeds niet op verbeterd! De eerste Vedettjes bij Anja doen 
ons al veel vergeten, de Orvallekes bij Tina brengen ons in 
echte kermisstemming! Vaarwel aan het seizoen 2009. 
Volgend jaar, 2010, vieren we ons vijftienjarig bestaan, da 
kan tellen en misschien doen we wel iets speciaals. 
 
Met nog twee wedstrijden te gaan, Kampioenschap 
Erembodegem en de Interclub tegen de collega’s Aalsterse 
Plasvissers,  wordt het nog een drukke maand. Zeker ook met 
Doggen-kermis voor de deur wordt het een vermoeiende 
maand. Geen nood want op 7 november kunnen we uitblazen 
tijdens het Bollekesfeest bij Tina! Alweer bedankt Tina voor 
de goeie zorgen tijdens het seizoen 2009. Tot volgend jaar 
met misschien een andere, beter geïnspireerde verslaggever. 
Bedankt en proficiat aan alle Bollekes en indien pech gehad, 
volgend jaar beter! It’s just a game.  
Via deze weg wens ik ook Guy en Paula te bedanken voor 
het geslaagde etentje als afsluiter van de wedstrijd, ’t was 
heel lekker.(PT) 
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