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13 juni 2010  : Vrijbroekpark te Mechelen 
 

“Robbie pakt de leiding in het koningschap met een prachtvis : is 
de teerling geworpen?” 

 
Onze laatste brasemvisserij op vijver is een feit. 
Eindelijk eens onder droge weersomstandigheden 
en bij een aangename temperatuur. Twee 
afwezigheden door verkiezingswerkzaamheden 
m.a.w. “gaan zitten of gaan tellen”. Kiest de 
Vlaming voor politieke vernieuwing of blijven we 
aanmodderen, slechter dan de laatste jaren kan het 
toch niet, we zien wel. Voor de visserij is het de 
hoogste tijd dat de aalscholverproblematiek wordt 
aangepakt. Met mogelijke deelname van GROEN! 
in het staatsgebeuren wellicht pas “prioriteit 1283” 
op het agenda. Weldra is er geen problematiek 
meer want geen vis meer = geen aalscholvers 
meer! 
Met veertien aan de waterkant in twee sectoren. 
De Langen, de Pie en Peter Rottiers op de bekende 
“winnersplaatsen” maar geen nood, men kan 
overal wel wat brasem vangen. Gisteren werd er 
535 kg gevangen met een vergelijkend 
deelnemersveld, dus we hopen op een prima 
wedstrijd. Door de verkiezingen wordt er gestart 
om 11u. Al kort na het startsignaal worden de 

eerste vissen gevangen. Ver of kort, iedereen 
goed op dreef. In sector 1, op het rechte 
oevergedeelte, wordt vooral ver gevist. Niemand 
laat zich verrassen, niemand krijgt vrijgeleide. Op 
Bert na, komt iedereen na een uurtje wel met 
succes onder de top vissen, de vis is op dreef. 
Patrick en de Langen sluiten de eerste reeks als 
besten af.  
Aan de overzijde in sector 2 zijn de vangsten nog 
mooier. Een schitterende prestatie ook van Kris 
die op de “flopplaats” de collega’s het vuur aan 
de schenen legt. De Pie en Peter Rottiers op de 
topplaatsen presteren als verwacht. Bij de rust is 
er echter geen duidelijke afscheiding, heel wat 
deelnemers met meer dan 20 kg na de eerste 
reeks. Alles is nog mogelijk.  
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Na een korte pauze en beperkte bijstelling van het materiaal wordt de tweede reeks aangevat. In sector 1 
blijven sommigen ook op lange afstand gokken. Echter niet voor lang want dit blijkt zeker de verkeerde 
keuze. De vis is massaal onder de top, op het voeder aanwezig, zelfs op 9,5 meter. Patrick vist zich, 
ondanks een groot aantal missers, beetje bij beetje een comfortabele voorsprong bij elkaar en wint de 
sector. In zijn zog is het een spannende strijd voor de tweede plaats. Pierken wint uiteindelijk de strijd 
van Steven en Erwin. De Langen laat het afweten in de tweede reeks. Is De Wever Bart de grote 
verkiezingsoverwinnaar vandaag, dan zit zijn naamgenoot De Wever Bert bij de Bollekes in het hoekje 
waar de klappen vallen ….. met hangende pootjes recht naar huis. Na Schelle vist hij nooit meer kort en 
na vandaag vist hij nooit meer ver.  
In de tweede sector gaat de Pie door op zijn elan en ruikt de dagoverwinning. Even wordt hij 
opgeschrikt door de vangst van een reuzenkarper door zijn koningschapconcurrent …… hij mag hem 
dan nog zelf helpen “scheppen”……… Robbie heeft binnenpretjes. Achter de Pie laat ook Peter Rottiers 
geen steken vallen op de andere winnersplaats, hij wordt knap tweede. Verrassing van formaat dat Kris 
uiteindelijk derde wordt op dergelijke plaats, ik herhaal, schitterende prestatie. Proficiat aan de 
sectorwinnaars. Met 669 kg vangstgewicht is dit een wedstrijd om in te kaderen, een memorabele 
wedstrijd, zelfs de beste wedstrijd aller tijden; zeker wat de gemiddelde vangst per deelnemer betreft !    
 

Tweede opeenvolgende overwinning van de Pie, proficiat. Komt er eindelijk 
nog eens een Maestro ? 
Door de aangepaste wedstrijduren zijn we vrij laat in de Wingerd. Onder begeleiding van vuvuzela’s en 
een welgemeend applaus melden we de uitslag. Lekkere Scherregossen en Fricandon om de honger te 
stillen, ja jonges wat worden we in de watten gelegd. Bedankt Tinake! 
Op de vergadering vorige vrijdag werd beslist dat de Bollekes tijdens de Interclub Aalst op 27 juni allen 
met hetzelfde voeder gaan vissen, is dit de goede strategie om de collega Plasvissers eindelijk te 
kloppen. Wie niet waagt, niet wint. Erwin en Patrick zorgen voor de ingrediënten en samenstelling. Bij 
de volgende kampioenschapwedstrijd, het Goudvisje te Okegem op 3 juli, is er middagmaal voorzien; 
deelnemende Bollemiekes moeten zich melden bij François Borms.  
Bollekes, succes bij de Interclub! (PT) 


