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28 maart 2010  : Zeekanaal Koeltorens te Vilvoorde 
 

“Pierken doet het voor de eerste maal !” 
 
Het vijftiende seizoen van de Bollekes is gestart, een jubileumjaar met alvast een “madammenvissing” 
en misschien nog enkele andere feestelijkheden op het programma, we laten ons verrassen. Twee nieuwe 
leden maar spijtig genoeg verlaat JP Verleysen ons om gezondheidsredenen, hij was 14 jaar lid en één 
van de medestichters, altijd welkom. Met pechvogel Borms is na zijn hartkwaal alles prima, we wensen 
beide heren spoedig en definitief herstel toe en nog veel visgenot! 

We wensen het nieuw lid, de 
Langen en het ex-lid de Cupi 
eveneens veel succes en 
visplezier, welkom. Met zen 
allen aan het water voor onze 
opener, prima zo. 
Verwachtingen hebben we niet 
echt, daarvoor was de winter te 
streng en allerhande berichten te 
negatief. Door de aanhoudende 
koude viel bijna overal de 
visserij stil, de plaatsen waar je 
toch af en toe nog een visje kon 
vangen waren gering, miserie 
alom. Zoals gebruikelijk was op 
de Dender starten alweer een 

ijdele hoop. Is het niet de stroming dan zijn het boten, nu zijn het werkzaamheden én een totaal gebrek 
aan vis, jammer. Ook de stad Aalst doet niet echt moeite voor de vissers aan de Dender, heraanleg van 
alles en nog wat, maar geen vissteigers. Bedankt Ilse, je kan ook niet voor iedereen goed doen. 
Alternatieven zijn er weinig, dus vissen we maar op het Zeekanaal Vilvoorde, indien er hier vis 
gevangen wordt is het meestal maatvis. Voor de meesten is de eerste wedstrijd ook de eerste visdag dus, 
verrassingen zijn zeker mogelijk. 
Het is koud en er staat veel wind, maar de vis zou snel aanwezig kunnen zijn omdat er gisteren werd 
gevist door collega Plasvissers.  
Enkele leden kennen inderdaad een enorme start en vangen 
gedurende één à twee uur met regelmaat mooie voorn. Wie 
gokt op brasem is er aan voor de moeite, de platzakken komen 
pas later naar de stekken. De beste plaatsen zijn ook die waar 
gisteren “iets” werd gevangen m.a.w. hoe hoger het 
nummertje hoe moeilijker het wordt. Een uitzondering hierop 
vormt de Pie die op plaats 15 niet enkel goed start maar ook 
nog enkele dikke vissen weet te vangen. Ook naar het einde 
toe blijft hij bevestigen. Ook Pierken is mee en het wordt een 
mooie wedstrijd tussen beide heren, ……… met maden! In de 
eerste sector kampen Jean en Kris voor de sectorwinst. Kris 
had gezworen op de afspraak te zijn, hij heeft woord 
gehouden. De Langen verbaast iedereen met een goede start 
maar valt stil, Erwin weet de meubelen te redden door een 
goede omschakeling naar voorn en de Steve vist zich ook naar 
de top van het klassement maar kan vaderlief niet bedreigen. 
Het laatste uur was voor iedereen moeilijk door de golfslag. 
Steeds meer wind en de waterskiërs vergallen de pret. Voor de 
winst in de sectoren is het dus afwachten tot de weging, 
spanning verzekerd. In sector één slaagt Kris erin om Jean op 
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de kopplaats te kloppen en in sector twee trekt Pierken aan het langste einde. De Pie is tevreden met zijn 
tweede sectorplaats en vooral tevreden omdat hij zijn koppelmaat een stijve nek heeft bezorgt. Nog nooit 
van mijn leven, op voorn, zo op mijn ……... gekregen, ‘k ben er niet goed van, repliceert de voorzitter. 
Zoals in het laatste verslag 2009, na een visserij op hetzelfde kanaal werd verwoord : it’s just a game, 
“just ver die leute doen we het toch!”  
Proficiat aan de sectorwinnaars, proficiat Pierken met je eerste dagwinst bij de Bollekes!  
 
Toch twee vissers met meer dan 10kg vis, goe gevist makkers. Proficiat! 
 
Voor de meesten gaat het rechtstreeks naar t.tina 
“Wingerd” die ons alweer in de watten legt met 
broodjes. 
De eerste zijn van dorst, nadien van goesting, de 
volgende van gewoonte en de voorlaatste van niet 
beter weten; wat is het? RELPIJU 
Er zijn er zelfs die pas bij aankomst aan het water 
doorhebben dat ze gaan vissen, wat was de 
oorzaak? GEMFLIAF 
Geef ons een gezellig samenzijn na de vissing en 
nog een portie voetbal en we zijn content. 
Vanwege de afgelasting van onze wedstrijd op de 
Watersportbaan moeten we op zoek naar een 
andere locatie, de Durme te Lokeren of toch weer 
het “Warm Water” te Vilvoorde? Je hoort het 
wel! 
Eerst nog de koppelvissing “Openingswedstrijd 
Chalet de Goudkarper” waar we willen uitblinken 
en, 
geef ons vooral beter weer en een goed Eetfestijn 
vooraleer het seizoen losbarst! (PT) 
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