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30 mei 2010  : PennekenVolt te Schelle 
 

“Het wordt een nek aan nek race voor het koningschap tussen 
Robbie en petje Pie” 

 
Afwezigen hadden ongelijk, dat is zeker. 
Deze prachtige vijver biedt een schitterende 
visserij op brasem en karper. Voornvissen is 
een kunst maar het is al evenveel kunst om 
“op snelheid” brasem te vangen en dat is in 
Schelle een noodzaak. Deze extreme 
belasting van mens en materiaal vergt een 
goede voorbereiding want gebroken lijntjes 
moeten onmiddellijk worden opgevangen, 
tijdverlies en geknoei zijn uit den boze.  
Met 14 aan het water. Peter en de Langen op 
de kopplaatsen. De regen is een spelbreker, 
zeker door het vissen en voederen met 
maden, want weldra kruipen er veel naast de 
pot. Dan maar het regenscherm bovenhalen 
dachten de meesten, ook al is dat toch een 

belemmering bij het vissen. De verwachtingen op een prima wedstrijd worden noch aangewakkerd door 
de goede vangst van gisteren, > 100kg om te winnen. Sommigen voederen ver, enkele gokken op een 
kantvisserij maar iedereen ving na het startsignaal vrij snel de eerste brasems. De Pie die voor de 
kantvisserij had gekozen ving in de eerste reeks ook al karper, en wat voor eentje, 11,4 kg! Er werd 
overal goed brasem gevangen, de ene al wat sneller dan de andere en, op de Langen na, zagen alle 
deelnemers ook al wat lijntjes sneuvelen. Door de dikke karper werd de Pie topfavoriet in de tweede 
sector, de Langen had geen “last” van karper en werd met veel brasem in het net de te kloppen man in de 
eerste sector. 
Tevreden gezichten tijdens de pauze, iedereen heeft zich geamuseerd en nog een reeks van 2,5 uur te 
gaan. Bij de start van de tweede reeks eindelijk zon.  
Een opstootje, vooral grappig, tussen Amandus en de Casse want laatsgenoemde sloeg met de 
schepnetsteel bijna de tanden uit bij den Borms, …….. en ge moet ook áve vis op á koerken áven 
ambetanterik. En ondertussen, iedereen vis, de ene al wat meer dan de andere. Bert, gij vist hier precies 
in “ne pit”, plaagde Erwin, want Bertje was niet mee met links en rechts. Plotseling werd het stil, ook 
Robbie had zijn kanjer vast, petje Pie beseft niet dat hij mogelijks zijn “ondergang” voor het 
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koningschap hielp scheppen, 11,15 kg! De wedstrijd kreeg zijn definitieve 
wending na een uurtje vissen in de tweede reeks. De Pie bleef er maar brasem 

uitknallen en met een bonus van 20kg karper 
was hij niet meer in te halen. Eveneens met 
een flinke bonus aan karpers werden Erwin en 
zoonlief Robbie, respectievelijk tweede en 
derde. In de eerste sector zat Patrick de 
Langen op de hielen. Een gebrek aan casters 
bij Patrick, maar vooral een onverstoorbare 
Langen die maar bleef brasem vangen, 
bepalen de uitslag. Een poging van Patrick om 
het “gat” dan maar dicht te vissen met karper 
eindigde met een resem gebroken lijntjes en 
dobbers, ondanks de 20/100e. De Casse volgt 
op ruime afstand op de derde plaats, toch met 
meer dan 30 kg. Proficiat aan de 
sectorwinnaars, het was een grandioze 
wedstrijd. Peterken, laatste met 20kg en een 

totaal gewicht over 14 deelnemers van bijna 550 kg zijn de bewijzen dat dit nog 
steeds een fantastische locatie is. Proficiat aan de Pie met deze mooie 
overwinning. 
De dames zijn verwittigd, tijdens de madammenvissing op 8 augustus zullen ze hun “mannetje” moeten 
staan! 
 

Eerste overwinning van de Pie, ruim aan de leiding in het kampioenschap en 
op kop in het  koningschap, zijn er nog ka(r)pers op de kust ? Veel succes !       
 
We blijven nog even plakken in de gezellige kantine om de bbq van 8 augustus met de 
madammenvissing te bespreken en keren dan huiswaarts, ’t is te zeggen Tinawaarts voor nog een 
gezellige verderzetting van de avond. We hopen allen op betere weersomstandigheden bij de volgende 
vissingen, het was nog niet veel soeps. De Kris nam niet deel, maar nam een bende supporters op 
sleeptouw naar het Belgisch kampioenschap wielrennen voor juniores. Robin Van Goethem kwam deze 
keer niet in beeld, het kan niet altijd bingo zijn. Nochtans steeds iets te beleven met zijn aanvalsdrift, een 
spektakelman, volgende keer beter. (PT) 
 
 
 

 
    


