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7 augustus 2010  : De Specht te Iddergem 
 

“Mooie verpakking maar weinig inhoud ….. visgebrek!?” 
 
De Specht is een prachtige locatie om te hengelen, maar er vis vangen is een ander paar mouwen. De 
mooie omgeving en dito restaurant, echt lekkere keuken, nodigen uit tot een bezoekje maar de vangst is 
er niet echt denderend te noemen. Er zit een beetje te weinig karper op de vijver en vééél te weinig 
giebels, kroes of andere vis om er een spannende gezellige viswedstrijd van te maken. 
Met zijn veertienen aan de waterkant aan deze mooie, natuurlijke vijver. Een prachtige omgeving maar 
tijdens de wedstrijd heb ik liever geen tijd om daar uitvoerig van te genieten; tenslotte willen we wel vis 
vangen. 

In sector 1 gaan vooral Mario en Peter Rottiers goed van start maar, ook 
Peterken laat die twee niet zomaar begaan en vangt een mengeling aan 
vissoorten, karper, kroes, brasem, voorn. 
De Pie heeft het moeilijk in de hoek maar door de lage gewichten is 
alles nog mogelijk. 
François stopt op de middag wegens gezondheidsproblemen. Rusten 
moet ge doen verdomme en voor jezelf zorgen ! Er zijn nog genoeg 
wedstrijden om aan deel te nemen! 
In sector 2 gaan de gewichten iets hoger, dit vooral door de vangst van 
enkele grotere karpers. Pierken zet zijn bonusvis naast zijn leefnet en 
verliest daardoor de strijd met Erwin en Patrick. Erwin ziet de visbak 
omkippen door zijn reactie op een in het leefnet opwippende karper. 
Gevloerd door een vis …….. wat een duik! Erwin op 1 door twee dikke 
bonusvissen en Patrick op 2 door één dikke bonuskarper, de strijd voor 

plaats 3 ligt open in sector 2. 
Na een lekkere maaltijd zetten we aan voor de 
namiddagreeks. Algemeen wordt verwacht dat het 
nog moeilijker wordt om vis te vangen. En 
inderdaad, tijdens de tweede reeks wordt slechts de 
helft van de voormiddag gevangen! Enkel Erwin en 
Pierken weten nog een bonusvis te vangen in de 
tweede sector! Erwin stelt hierdoor zijn eerste plaats 
in de sector en de dagwinst veilig, proficiat! Patrick 
heeft genoeg aan een zestal kroezen om zich van de 
tweede plaats te verzekeren, meer zat er ook niet in. 
Pierken wordt derde. 
 
In de andere sector is het duidelijk, geen deelnemer 
weet Mario te bedreigen. Enkele late kroezen met 
een tros pieren brengen zekerheid betreffende de sectorwinst. Proficiat! Peterken voegt nog een andere 

vissoort toe aan zijn vangst, een paling, al leek het eerder een broekpaling 
aan zijn handeling te zien ….. Hij wordt echter wel lekker tweede in zijn 
vak. Peter Rottiers wordt derde, echter zonder nog 
vis te vangen in de namiddag, toch wel kenmerkend 
voor de slechte vangsten. 
Geklaag alom na de wedstrijd! We moeten echter 
eerlijk zijn en toegeven dat er al slechtere dagen 
geweest zijn in 2010 en de vorige jaren, 
Dendermonde, Vissershof ….. dikwijls wordt het 
resultaat echter heilig om een vijver al dan niet 
goed te vinden. Ideeën steeds welkom voor de 
kalender! 
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Vanaf deze wedstrijd wordt de uitslag opgemaakt met de twee slechtste resultaten weggelaten ….. aan 
iedereen succes in de laatste rechte lijn naar de eindstreep! 
 

Erwin wint zijn tweede wedstrijd en legt het vuur aan de schenen van zijn 
broer de Pie, proficiat met de overwinning en de olympische duik!  
 
De “Bollekes Koppelvissing” te Meldert, voor onze leden, genodigden en klanten van de Wingerd, werd 
alweer op overdonderende wijze gewonnen door Cindy-Patrick. Het was snikheet maar duiken deden ze 
echter niet, te nat. Volgend jaar gaan ze voor de keizerin/keizer titel; m.a.w. voor een derde 
opeenvolgende overwinning. De voormiddag was spannend met 4 koppels over de 20kg. Tijdens de 
namiddag stond er echter geen maat meer op het winnende koppel. Met de vangst van ruim 35kg brasem 
deed Cindy meer dan haar duit in het zakje! Zij werd natuurlijk ook beste dame! Er werd veel vis 
gevangen. Bedankt aan alle deelnemers; Fons, Filip, Marleen en Anja, uitbaters van de Chalet De 
Goudkarper en natuurlijk ons Tante Tina in de Wingerd voor de mooie dag. Uitslag op de website van 
de Bollekes. 

 
De “Dames en Jeugdvissing” te Schelle was een 
succes. Het was een uiterst spannende strijd voor 
het kampioenschap. Over 4 uur vissen haalden 3 
dames meer dan 50kg vis, amaaaaai …! Iedereen 
heeft zich geamuseerd en de BBQ was SUPER 
lekker. Hoewel “aantikken” nog steeds latijn is voor 
haar, wist Fabienne deze eerste “Dames en 
Jeugdvissing” toch te winnen. Nancy won de 
“Kanjercompetitie” met een karper van 11,170kg 
net voor Fabienne met een vis van 9,060kg. De 
dames vragen dat deze dag jaarlijks wordt herhaald en niet beperkt blijft tot 
dit 15e Jubileumjaar, waarvan nota. Bedankt aan alle deelnemers, begeleiders, 

BBQ specialisten en de uitbaters en bestuur van PennekeVolt te Schelle. Uitslag op onze website 
www.bollekes.be.(PT) 

 
 
 
 
 

 
    


