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De herfst heeft zijn intrede gedaan en kondigt ook stilaan het einde van het visseizoen aan. We vissen 

vandaag onze voorlaatste wedstrijd en de zon zal zeker niet van de partij zijn. Een druilerige regen zal ons 

tijdens de wedstrijd bijna constant gezelschap houden.  

Ook niet van de partij zijn Kris Arijs en Cuppie. Niettegenstaande hun goede voornemen om, ondanks hun 

nachtelijke avonturen, toch aanwezig te zijn komen ze niet opdagen. Gelukkig komen we dit tijdig te weten 

zodat er niet 14 maar 12 nummertjes in het zakje gaan. Juist genoeg dus om toch in sectoren te vissen. 

Het wedstrijdwater is voor de meesten onder ons onbekend terrein. Wat we wel weten is dat het zeekanaal 

in Nieuwenrode/Kapelle-op-den-bos een serieuze diepte heeft. Er dienen dus lijntjes van ongeveer 6 

meter lengte samengesteld te worden.  Enkelen onder ons zijn reeds vorig weekend komen trainen. De 

vangsten waren toen echter sterk verschillend. Patrick kon toen een mooi net vis bij mekaar vangen terwijl 

anderen het na 4 uur vissen moesten stellen met 2 verloren gezwommen baarsjes. Vraag het maar aan 

Bert, hij weet er alles van. Afwachten dus wat het vandaag wordt maar een moeilijke visserij dient zich 

mijns inziens toch aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zakje is onze twee trainingsmakkers ook gunstig gezind. Bert trekt nummertje 1 en Patrick weet de 

andere kopplaats te bemachtigen. Afwachten nu of hun trainingsarbeid in combinatie met een gunstig 

nummertje zijn vruchten zal afwerpen.  

In sector 2 is Patrick alleszins de enige die al snel enkele aanbeten krijgt en het duurt dan ook niet al te 

lang voordat het schepnet dient gebruikt te worden. Bij de anderen blijft het voorlopig stil.  

In de andere sector weet Bert al snel enkele kleinere exemplaren te verschalken terwijl ook de anderen 

sporadisch een visje kunnen binnen halen. De aanbeet is hier zeker veelvuldiger aanwezig dan in sector2 

maar de vis haken blijft echter ook hier heel moeilijk. De grote diepte waarop de vis moet gehaald worden 

speelt hier waarschijnlijk een rol in.  Ook de veranderende omstandigheden maken het er niet 

gemakkelijker op. De wind steekt op en ook de sluizen dienen enkele schepen te versassen zodat de 

stroming het vissen op sommige momenten bijna onmogelijk maakt.  

Blijkbaar is Patrick Temmerman de enige die op dit water toch wel weet hoe het moet. Hij blijft regelmatig 

zijn vis vangen en heeft bijgevolg niets te vrezen van zijn concurrenten. Zijn 5 sectorgenoten weten samen 

5 visjes te vangen met een totaal gewicht van 340 gram. Een schril contrast met de 11,710 kg die Patrick 

laat wegen. Pierken en ikzelf slagen er zelfs in om bosman te zijn. Op de 5 uur heb ik mijn penneke geen 

enkele maal zien verdwijnen. Straf zeg.  



Vooraan kan enkel Bert een aanvaardbaar gewicht (5,760 kg) 

optekenen. Erwin is alweer verdienstelijk 2de met 3,930 kg en is 

hierdoor zeker van het kampioenschap. Vooral door de mindere 

prestatie van zijn broer (de Pieje wordt 11de) kan hij 1 wedstrijd 

vóór het einde niet meer bijgehaald worden. 

Al bij al werd deze wedstrijd voor de meesten onder ons een 

grote teleurstelling. De zoektocht naar "gemakkelijker" viswater 

blijft dus verdergaan. Of heeft het toch te maken met het niveau 

van onze hengelaars? We weten het misschien binnenkort 

wanneer we onze vrienden van de Plasvissers bekampen. We 

zullen zeker een tandje moeten bijsteken om onze naam (faam) 

hoog te houden.  

Toch wil ik al de aanwezige 

Bollekes een hart onder de 

riem steken. Het is 

lovenswaardig dat op een 

hengeldag als deze geen 

enkele visser er vroegtijdig 

de brui aan gaf. Iedereen bleef geconcentreerd vissen en trachtte tot 

het einde toe zijn viswijze aan te passen om toch maar "slimmer te 

zijn dan de vis". Spijtig genoeg was het bij de meesten vandaag 

andersom. 

 

De kampioen is gekend.De kampioen is gekend.De kampioen is gekend.De kampioen is gekend.    

Deze wedstrijd heeft alvast het algemeen klassement in een bepaalde 

plooi getrokken. De kampioen staat zoals reeds eerder gezegd vast. 

Erwin de Smet is voor de 3de maal in 4 jaar onze nummer 1. Geheel 

terecht overigens want hij blonk dit jaar uit door zijn regelmatigheid. 

8 keer op 11 in de prijzen waarvan 2 maal op het hoogste schavotje. 

Een dikke proficiat. 

Het podium wordt zo goed als zeker vervolledigd met 2 ex-

kampioenen, namelijk de Pieje en Patrick. Wie op het 2de 

schavotje mag stappen wordt in de laatste wedstrijd 

uitgemaakt want door de overwinning van Patrick in deze 

wedstrijd komt hij op gelijke hoogte met de Pieje. Wie 

volgende week op de dender de beste is wordt 2de  in de 

eindstand. 

In de strijd voor de 4de plaats staat "onze Benjamin" Robbie er 

het beste voor. Toch wel een talent en waarschijnlijk een 

serieuze kanshebber op het podium in de volgende jaren. 

Papa en petje Pieje zullen moeten uitkijken. 

 

De wedstrijddag werd naar goede gewoonte afgesloten in ons 

stamcafé. Voor alle  aanwezige vissers, hun familie en 

Bollekes-sympathisanten waren er lekkere mosselen voorzien 

die vakkundig werden klaargestoomd door onze goede 

vriend “de Guykes”. Merci hiervoor. (M.B.) 

 

 


