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10 april 2010  : Zeekanaal Koeltorens te Vilvoorde 
 

“Ook den Borms doet het voor de eerste maal!” 
 
We lopen wat achter met de verslaggeving, het was zo druk; maar hier dan uiteindelijk de rechtzetting. 
Het seizoen loopt moeilijk aan, tweemaal een alternatief water moeten zoeken ten opzichte van de 
originele planning, tweemaal keuze voor het Zeekanaal. Er zijn “van horen zeggen” en “van 
ondervinding” geen andere alternatieve openbare waters waar vis wordt gevangen. Ondertussen is ook 
het eetfestijn 2010 achter de rug en wordt het weer toch al wat warmer. De lente is in aantocht, de eerste 

zonnestralen doen deugd.  Het eetfestijn was met 417 bezoekers 
een groot succes en alle helpers hebben keihard gewerkt, 
proficiat! Het was “lekker en genoeg”, op een enkeling na 
iedereen tevreden.  
Maar nu vooral terug naar de tweede kampioenschapswedstrijd 
en de wedstrijdomstandigheden. Alweer voltallig aan het water 
maar de weersomstandigheden willen maar niet meezitten. 
Temperaturen blijven te laag en dikwijls nog nachtvorst, geen 
ideaal weertje. We vissen nu ook op zaterdag, dit betekent ook 
dat er de dag voordien geen wedstrijd was en we de vis niet te 
snel kunnen verwachten. De kopplaatsen worden bezet door 
Amandus en Steven, Steven moet er een flinke wandeling voor 
doen. Na een uurtje vissen zijn er nog tal van wandelaars maar 
dit om andere redenen, de vis is inderdaad niet op het “appel”. 
Hier en daar wordt er al eens aangeslagen maar het is echt niet 
veel soeps. Op vers-de-vase loopt het niet echt goed waardoor 
heel wat vissers omschakelen op maden en eindelijk, na ruim 
twee uur wedstrijd komen enkele leden op dreef. Jean doet het 

goed in de eerste sector, zit toch al twee keer lekker vooraan met 
plaatsnummers 1 en 3. Ook Mario begint mooie voorns te vangen met 
maden. In de tweede sector ziet Steven, op de kopplaats de bui hangen. 
Zijn buur de Langen vangt enkele mooie exemplaren en is niet meer in te 
halen. Onze nieuweling is geen “groentje” of wordt hij goed geschoold 
door vriend Kris? Daar heb je ook den Borms alweer, dit blijkt wel echt 
zijn water te zijn. Ook hij slaagt erin, eveneens met enkele mooie vissen 
zich uit het pak te verheven. Het wordt spannend want iedereen probeert 
ondertussen de gekende Pie-techniek, met de maden naar “voorns vissen 
zo groot als forellen”.Het lukt, maar niet steeds bij iedereen. Doe je het 
niet dan kan het slecht aflopen. Op deze manier wordt ook menig brasem 

verschalkt, Mario laat er zelfs eentje uitrusten op de stenen 
vooraleer hem in het leefnet te droppen, ijzig kalm was hij na het 
losschieten van de haak. Cupi kreeg zoveel beet, of was het slepen 
tegen de bodem, dat hij uiteindelijk zijn hengel brak, ……. brokken 
moesten ervan komen. De vangstgewichten gaan niet extreem hoog 
dus één brasem kan een enorm verschil maken. In sector 1 wordt het 
een nek aan nek race. Mario haalt het verdiend in zijn sector want er 
werd ook nog een flinke brasem gemist net voor het schepnet, 
proficiat! Jean zat hem kort op de hielen en strandt op amper 150g. 
Patrick startte te laat met maden en strandt op 900g. In sector 2 zijn 
de verschillen bij de top 3 ruimer. De Langen vist zich alweer in de 
kijker door Steven te kloppen op de kopplaats, zij worden 
respectievelijk tweede en derde. Winnaar wordt verassend maar 
welverdiend de jongen Borms. Ongelofelijk, deze kerel onderging in 
de periode tussen de eerste en tweede kampioenschapwedstrijd een 
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zware operatie, maar zat wel aan de waterkant. Ofwel ben je 
gek ofwel is de clubliefde enorm ……. bij hem is het een beetje 
veel van beide. We wensen je met zijn allen compleet en 
definitief herstel toe en mogen we nog veel samen naar de 
waterkant trekken. Een enorm dikke proficiat François met je 
eerste dagwinst. Bedankt aan alle deelnemers. 
 
Iedereen vis, dat is belangrijk. Maar er zal steeds 
iemand eerste en iemand laatste moeten zijn, hoe goed 
men zichzelf ook vindt. Hou het sportief! 
 
 
Het is beschamend hoe men t.tina met haar broodjes laat zitten, 
dit getuigt van geen respect voor iemand die ons steeds in de 
watten legt, “shame on you” -  “das ter oever” bollekes. 
Twee leden verlaten de club, Oscar wegens problemen met het 
zicht. Had ik nog maar zulke goede ogen na 84 lentes. Oscar 
meldde voor het seizoen al dat hij ging proberen. Het ga je goed. Jean verlaat de club wegens 
onduidelijke reden, we hoeven er ook geen te kennen, ……de vijvers komen er aan ? ……. omdat Oscar 
stopt ? ……hij heeft nog geen wedstrijd gewonnen? …….. iedereen zijn mening. Jullie waren toffe 
leden! 
Bedankt aan alle Bezoekers, Bollemiekes en Bollekes voor het welslagen van ons eetfestijn. (PT) 
 
 
 

 
    


