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3 juli 2010  : Het Goudvisje te Okegem 
 

“Er vallen klappen in de rangschikking, valt het kampioenschap 
in zijn definitieve plooi ?” 

 
Onze eerste karperwedstrijd van het seizoen op deze mooie, propere put. Visrijk is deze vijver zeker 
maar zoals steeds zijn er goeie, minder goeie en “strontplaatsen”. Waar de vis hangt vang je hem want 
vis lokken met wat korrels, maden of mais, “don’t believe it”! Koningkje karper zwemt meestal waar hij 
het wil, volgens zijn patroon en goesting.  
De kant “parking” van de vijver is de betere kant maar door het sectorvissen speelt dit echter geen rol. 
Na een lange, hete periode verwachten we de eerste dag regen, en regen hebben we gekregen, met 
bakken. Twee sectoren van 8 vissers, ruimte zat voor het drillen van karpers, aangenaam zitten. 
De vis was meteen op dreef aan de parking kant en het was duidelijk dat de centrale plaatsen de te 
kloppen nummers waren. Waren Cupi en de Casse niet uitgeslapen? Aan de overzijde bleef het lange 
tijd stil, pas halverwege de eerste reeks werd er hier en daar een visje gevangen. 
In sector 1 had Steve de techniek het best onder de knie en liet zijn beide buren al na de eerste reeks op 
ruime afstand. Karpers werden op verschillende afstanden gevangen maar kort in de kant gaat 
natuurlijke het vlugste. In de tweede sector werd er nog niets beslist, iedereen kon nog winnen na een 
zwakke eerste reeks. Met amper 4kg verschil tussen de voorlopige sectoreerste Erwin en het grootste 
deel van de overige vissers zal de namiddag bepalend zijn. De hoeken doen het vooralsnog niet want 
Cupi, Kris en Patrick blijven op hun honger zitten; enkel Robbie bleek naar het einde toe toch op dreef 
te komen in die ene hoek. 
De tweede reeks start met een flinke plensbui en eigenlijk stopte het van de ganse namiddag niet meer 
met regenen. Dit wijzigde echter niets aan het vangstbeeld, de betere centrale plaatsen bleven goed vis 
geven in de eerste sector en de spanning bleef in de tweede sector door gelijkopgaande vangsten.  
Het vermoeden dat Robbie de vis in de hoek kreeg op het einde van de voormiddag werd uiteindelijk 
bevestigd. Samen met Peter Rottiers kampte hij voor de overwinning. Als enige slaagde Robbie erin, om 
in een hoekplaats te bevestigen, de rest van de hoeken werd een flop. Ja, hij won zelfs de sector, nipt 
voor Peter Rottiers maar, toch nog met ruime voorsprong op nummer drie, Francois Borms. Na een 
uurtje vissen in de namiddag was de winnaar van de eerste sector en eigenlijk ook de dagwinnaar al 
gekend. Steven Van Eygem stevende af op eenzelfde hoog vangstgewicht als tijdens de 
voormiddagsessie en liet zich op geen enkel moment verontrusten door zijn buren. Dikke proficiat met 
de overwinning !! Zijn buren streden voor plaats 2 en 3 in de sector. Bert vist zijn beste wedstrijd van 
het seizoen en slaagt er in “de Langen”, toch een visser met een hoge graad van regelmaat, achter zich te 
houden. Proficiat aan de podiumplaatsen.  
Door de vangst van een karper van 3,17kg heeft Robbie het koningschap definitief op zak! Proficiat 
Robbie. Slechts een vis van 9,5kg kan “petje Pie” nog redden en ik zou niet weten waar die op de 
resterende wateren nog is te vangen?  
 
 

Eerste overwinning van de Steve, proficiat met de overwinning. De Pie blijft 
topfavoriet voor het kampioenschap. 
 
De visserij gaat achteruit hoort men steeds! Laat de cijfers spreken; in vergelijking met vorig jaar werd 
hier met 1 deelnemer meer (15 in 2009, 16 in 2010) 50 kg minder vis gevangen. Het equivalent van ruim 
30 vissen of anders gezegd minstens 2 mooie vissen  per deelnemer. Hier is geen visgebrek maar door 
de sterfte van vorig jaar is de vispopulatie nog niet helemaal hersteld. Let op : de situatie is hier ook niet 
eens ernstig te noemen. De openbare visserij heeft het harder te verduren. Dit komt natuurlijk ook door 
de goede zorgen van de uitbaters, waarvoor dank; in vergelijking met het gepruts van de 
verantwoordelijken voor de openbare visserij.  
Het varkenshaasje onder de middag was lekker en de drankbediening top, dankuwel…… tot volgend 
jaar. Na de vakantie geven we er een lap (?) op, nog één vijver en dan 4 kanalen ….. oeièoeièoei,  ! 
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Volgende week is er onze koppelvissing te Meldert, springen Cindy en Patrick in de vijver of worden ze 
geklopt? 
De Bollekes hervatten op de Specht op 7 augustus en de Madammen-Jeugdvissing is een dagje later 
gepland te Schelle-Penneke Volt, tot dan en een goeie vakantie. (PT) 
 
 
 

 
    


