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Riiiiiing, de wekker loopt af. Het is 6u30. Toch wel vroeg om te gaan vissen. Ik maak 
me klaar voor de eerste vijvervisserij dit jaar en dus worden de nummertjes getrokken 
om 7u (in plaats van om 9u bij de visserijen op openbaar water).  In de gietende regen 
gaat het richting Meldert vijver. Wat een verschil met de vorige dagen. Wie dacht dat 
de zomer nu definitief begonnen was dient zijn mening te herzien. De gemiddelde 
temperatuur is op 2 dagen tijd gedaald met een 12-tal graden. We worden echter goed 
ontvangen in het gezellige (maar steeds groter wordende) Chalet De Goudkarper.  
Nog even wachten tot de man met de nummertjes er is en iets later dan voorzien kan er 
gegrabbeld worden in Peterken “zijn zaksken”. 
Volgens mij hebben de kopplaatsen op het lange stuk van de vijver geen voordeel. Op 
alle plaatsen kan er goed vis gevangen worden. Het zal vandaag “de visser” zijn die 
het verschil zal maken. 

Het duurt niet zo lang voordat de eerste brasem 
geschept wordt. Milleken is de gelukkige. Daarna 
volgen al vlug enkele anderen, alleen niet in groten 
getale.  In sector 1 zijn het Erwin maar vooral Patrick 
die aardig op dreef komen. Patrick eindigt de eerste 
sessie met bijna 16kg, Erwin is een goeie tweede met 
bijna 11kg . In de andere sector wordt minder 
gevangen maar is het wel spannender. Het is Pierre 
die voorlopig de kop pakt met 8,780kg gevolgd door 
de Pieje die 500gr minder heeft 
Het middagmaal 
wordt genuttigd in het 
Chalet. De ervaren 
ratten onder ons 
weten dat je het beste 
je paraplu kan sluiten 
als je de viskoffer 

verlaat. Ons nieuwe lid, de Langen, die bovendien zijn 
viskist op de hoogst mogelijke stand geplaatst heeft is 
duidelijk nog niet ervaren. Een plotse windstoot neemt 
beslag van zijn totale uitrusting en kiepert deze in de 
vijver. Een snelle interventie van de Langen, geholpen 
door enkele goede zielen, zorgt er voor dat de schade 
beperkt blijft. Zijn maden en voeder, bestemd voor de 
namiddagvissing, zijn wel verloren. Geen nood echter, 
onze voorzitter is zo goed om zijn voedertje te delen.  



De namiddagsessie brengt bij sommigen iets 
betere vangsten. Vooral Patrick is terug snel 
vertrokken en ook de Steve en onze 
ongeluksvogel (goe voeder zeker !) vangen nu 
redelijk goed vis. Hier en daar is nu ook de 
karper op het appèl met de nodige lijnbreuken 
tot gevolg. Het is echter enkel Peter Rottiers 
die er eentje kan verschalken. Met een visje 
van 7,180kg neemt hij direct een optie op het 
koningschap.  Uiteindelijk overklast onze 
voorzitter de rest van de club. Hij haalt een 
totaal gewicht van 46,560kg. Erwin wordt 
tweede in de sector met minder dan de helft, 
nl. 21,780kg. In de andere sector is het wel 
spannender. De Langen haalt het uiteindelijk 
met 18,860kg net voor de Pieje met 18,070kg 
die op zijn beurt Pierken voorafgaat met 130gram.  
Uiteindelijk was deze wedstrijd voor de meesten onder ons toch wel een tegenvaller. 
Het regenweer zal ook wel een rol gespeeld hebben zeker, alhoewel Patrick hier 
blijkbaar weinig last van had. Hopelijk volgende keer (Forten Dendermonde) beter. 
(MB) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


