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15 juni 2010  : Brusselse Forten te Dendermonde 
 

“Onze voorzitter ‘bosman’, over de ganse dag ….. ik denk niet 
dat ik dat reeds meemaakte; zegt Peterke droogjes” 

 
Dit, en tal van andere uitspraken volgden elkaar op tijdens de wedstrijd, want niet alleen de voorzitter 
was “bosman” ! Er waren hoge verwachtingen na meldingen van 74kg, 76kg, bijna 80 kg en laatste 
plaats met 30kg. Een koude nacht of een weekje met wat nachtvorst konden de pret niet derven, massa’s 
vis gingen we vangen.  
Het draaide uit op een loterij, een nog grotere loterij dan vorig jaar op de kanalen. We gingen ons beter 

amuseren dan in Meldert, wel, wedstrijd gewonnen met 5 vissen 
op 6 uur vissen, de meeste deelnemers 1 vis met andere woorden, 
heel wat deelnemers bosman tijdens een reeks van 3 
uur……..mijn grootmoeder zaliger kon winnen. Dergelijke 
visserij kan je seizoen “maken” of “kraken”, we zien wel; zalig 
zijn de gelukkigen.  
Kris en Bert 
trokken de 
hoekplaatsen, 3 en 
2 vissen waren het 

lotje, deze heren kunnen normaal wel een visje vangen. 
Indien den Borms en Pierken in de namiddag niet hun 
enige vis vangen; zaten er met Peter Rottiers en Patrick 
erbij, vier bosmannen op een rij. 
Het was koud, geen straaltje zon in de voormiddag en aan 
de overzijde van de vijver massa’s zon en een heerlijke 
vangst, dit was echt dag en nacht! 
Over deze wedstrijd valt verder niets te vertellen. Proficiat 
aan diegene die over het voeder toch enkele vissen wisten 
te verschalken. Proficiat aan Erwin die vijf vissen wist te 
vangen op lange afstand, blijkbaar de enige remedie om 
toch nog eens een aanbeet te krijgen, goed beoordeeld, 
dikke proficiat met de overwinning. Proficiat aan allen om 
tot op het laatste moment de wedstrijd “zogezegd 
spannend” te houden, iedereen deed z’n best. Proficiat 
Cupi met de sectorwinst, en dit zonder “brokken, dik 
verdiend.  
Ik wil geen afbreuk doen aan de prestaties van nummers 2 
tot 6 maar ik kan me moeilijk inbeelden dat iemand het woord “amusement” voor dergelijke visserij 
gebruikt, de omstandigheden zaten mee of zaten niet mee …. meer is er niet! Aan de Dender zat ooit een 
idioot die in een sterk stromende en kakbruine Dender toch 3 visjes wist te vangen en de sector won 
……”’t zijn toch altijd diezelfde die vis vangen” poogde hij zijn kunst, tot ongenoegen van “links” en 
“rechts”, te verkopen. Enige weken later, na een grandioze voornvisserij, werd hij naar huis gevist, tot 
genoegen van “links”. Verkoop het vel van de beer niet voor hij geschoten is ………….. 
 
 
 
 
 
 
Een goed idee van de Cupi om met een forse koelbak vol met pinten de dag op te fleuren, 
zeker vatbaar voor herhaling ! Geen verveling mogelijk. 
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Na een ommetje bij Anja werd de honger bij Tina gestild met 
balletjes in tomatensaus of “vollevent” of allebei en dit alles met 
frietjes ….. bedankt dames, Fabienne, Sonja en Cindy voor de 
opwarming en de bediening, ’t was lekker, heeeeel lekker. Bedankt 
Guy & Paula voor de kostendeling bij deze “traktatie”.  
Blijkbaar hebben de Bollekes nu ook al een B-ploeg, Mark VDB, 
Polle de Gruut en de Giekes …. Doet in de wandelgangen de ronde, 
de Polle gaat naar de A-ploeg en den Bert zakt naar de B-ploeg 
……… en nog veel van dit fraais! (PT) 
 
 
 

 
    


