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11 september 2010  : Zeekanaal Warm Water te Vilvoorde 
 

“Gebroeders De Smet vechten het uit onder elkaar” 
 

 
Door een nog te hevige stroming en de blonde 
waterkleur van de Dender werd er alweer 
uitgeweken naar het Warme Water. Voor de 
derde keer dit seizoen, dus zeker een beetje 
teveel van het goede vind ik persoonlijk …… 
passen we aan voor de kalender 2011, extra 
vijver en extra kanaal! Een mooie nazomerdag 
en een kanaal dat perfect bevisbaar was. Voor 
de eerste maal sinds lang vissen we slechts in 
één sector want er zijn maar 11 aanwezigen. 
De kopplaatsen worden bezet door Steven Van 
Eygem en François Borms. Het was vrij druk 
op het kanaal door zeilers en waterskiërs; maar 
is dat wel een nadeel? Na het beginsignaal 
verwachtte iedereen toch een vrij vlotte 
voornvangst, maar we kwamen bedrogen uit! 
Slechts enkelingen slaagden erin om snel wat 
vissen bij elkaar te scharrelen … wat dacht je, 
de koppen en de deelnemers in het achterste 
gedeelte van de sector. Het gebruik van mergel 
en het van bij den beginne gokken op platte 
deed enkele deelnemers de das om. Het werd 
een moeilijke visserij maar het was opvallend 
hoe men vooraan, op de kopplaats na, 
nauwelijks een aanbeet kreeg. Nou ja, de 
besten zaten wellicht achteraan, vooral in het 

uitleggen uitmuntend. Niemand haalde de 10kg op 5 uur vissen, en toch werden er wat platte gevangen 
in de achterste zone. Erwin viste de nodige voorns bij elkaar op plaats 10, kent het systeem. De Pieje 
slaagt er alweer in om op 7, over het voeder, zijn gebruikelijke visserij te ontwikkelen met maden. Een 
welverdiende overwinning want dit is niet de eerste maal. Ook de Plasvissers en koppelmaat Patrick 
kregen er op dezelfde wijze al van langs, hij heeft zijn systeem. Steven haalt de derde plaats op 
nummertje één maar voor het overige blinken de lage nummers uit door hun laatste plaatsen in de stand, 
blijkbaar kennen ze het systeem niet! Niemand kon deze keer het vuur aan de schenen leggen van de 
broeders De Smet. Iedereen vecht voor zijn plaatsje op het einde van het seizoen, iedereen wil mee naar 
de Interclub Aalst 2011. Een opmerkelijke prestatie toch weer van Pierken die “het pak” net voor blijft 
en zijn kansen gaaf houdt op de derde podiumplaats in de eindstand. Met nog twee wedstrijden voor de 
boeg kan het nog spannend worden voor het kampioenschap en voor de derde plaats (ook hier bewijst 
Record zijn nut ….).  
       

Piejken, dikke proficiat met je derde overwinning. Proficiat Erwin en Steven 
met de verdere podiumplaatsen. 
 
Hopelijk krijgen we nog twee prettige eindeseizoenswedstrijden en kunnen we ook afsluiten op de 
Dender, te Aalst of te Erembodegem. Opmerkelijk feit; de dag na onze wedstrijd op het warm water, op 
zondag, werd de wedstrijd van de Turbo’s gewonnen met 20kg, waar hebben we dat nog meegemaakt! 
Een vooruitblik op onze volgende wedstrijd op het Zeekanaal aan de windmolens ….. het kan platte zijn, 
voorn of “bosman”.  
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Een tip van maat “Werner 
Turbo”, een halve kg van 
Secret, Turbo en Record Goud, 
zaag niet rond m’n oren 
betreffende de kleur, bruin of 
zwart, Record Goud of Zilver 
…. kies zelf maar! Goed nat 
maken en vermengen met 4 kg 
Mergel ……. verder NIETS, 
hou al dienen brol uit je voeder. 
Eenvoud siert, en het bewijs 
was er op zaterdag tijdens de 
nationale wedstrijd te Tisselt, 
sectorwinst met bijna 10kg …. 
hetzelfde kanaal, op enkele km 
afstand van de windmolens. 
Werner, bedankt voor den TIP!! 

Ikzelf zou zeggen, laat het bij voeder en de Pieje zweert bij zijn madensysteem in combinatie met 
voeder. Eerlijk is eerlijk, we zaten beiden wel op de kopplaatsen tijdens de “training” vorige zondag en 
misschien volbrengt iemand, totaal onverwacht, een “wonder” tijdens de volgende wedstrijd. Enkel de 
GPS-coördinaten kan ik met zekerheid meegeven, Vaartdijk - Kapelle op den Bos – windmolens zijn 
van ver te zien. 
Bedankt Piejken en Marie-Christine voor de heerlijke Martino’s tijdens het gezellig samenzijn in de 
Wingerd ….. spijtig dat ik de zaak moest verlaten wegens andere drankgelegenheden.  

Aan het Zeekanaal trekken we eindelijk de groepsfoto !!!(PT) 
 

 
    


