
Hengelclub De Bollekes Erembodegem 
 

Wanneer : zondag 15 mei 
Waar : Vijver Pennekenvolt Schelle 
 
Ons Team : Alle 18 leden aanwezig en voor onze opdeling in sectoren mogen we twee 

oeverkanten van de vijver gebruiken, ruimte zat. Er zaten 
enkele lijken aan de waterkant…. het was voor sommigen 
een zware nacht geweest door het optreden van “The 
Snas” in ons clublokaal. Een geslaagd optreden trouwens 
….. voor herhaling vatbaar! Patrick de afslag Schelle 
gemist op de A12 en Paul en Marie-Christine op 
sleeptouw genomen tot aan de Ring van Antwerpen. Ook 
dit is niet de eerste keer, waar hebben we dat nog 
meegemaakt …… maar aan Peterken heb je ook helemaal 
niets als bijzit. De trekking kende een beetje vertraging 
maar iedereen heeft ruim de tijd om een fantastische 

visdag voor te bereiden. 
 
Het Weer : Het begon met enkele regenbuien maar al bij al kunnen we 
niet klagen. Tijdens de wedstrijd was de zon grotendeels van de partij. 
Er stond enkel veel wind, zeker van invloed in sector twee, zijwind.  
 
De Wedstrijd : Start om 12u en reeds binnen de eerste vijf minuten 
worden tal van brasems gevangen. Wie bij aanvang gokt op een 
kantvisserij komt bedrogen uit. De meeste vis wordt gevangen op 

minstens 5 delen. Ook de karper is 
niet heel actief , het wordt dus een 
brasemvisserij. Na anderhalf uur 
wordt duidelijk wie goed op dreef is in de eerste reeks. In 
sector 1 zijn het Mario Bruyland en Patrick en in sector 2 
zijn het Mario De Meester en Pierken. Er zijn echter nog 
tal van andere vissers die reeds een tweede net begonnen 
zijn. Tijdens de tweede reeks komt de vis duidelijk korter 
in de kant en dan kan het vlug gaan, op korte afstand kan 
men makkelijk een 
achterstand wegwerken. 
De Mario’s, en Pierken 
gaan door op het elan. 
Patrick blijft, te lang, te 
ver vissen en ziet de bui 
hangen. De Pie en 
Erwin vissen een betere 
tweede reeks en redden 
de meubelen.  
 
 

 
 
 



De Winnaars : Proficiat aan de two Mario’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidaten TOP 3 :  Er zijn nog slechts 3 leden die zich steeds in de prijzen hebben gevist. 
Mario  
De Meester, Erwin De Smet en Patrick Temmerman. 
 
Weddenschap : Zowel Guykes als Paul halen het vooropgestelde gewicht van +20kg. 
Proficiat. 
 
Bonusvissen : Er worden slechts 5 karpers gevangen, allen in de eerste sector, de bonusvissen 
zijn voor Mario Bruyland (9,450kg), Erwin (8,680kg) en Robbie (6,400kg). 
 
Resultaat : Iedereen tevreden met de vangst. Prachtige, visrijke vijver. Hartelijk dank aan 
bestuur en kantine-uitbaters van Pennekenvolt. 
 
The after-party : Ondanks de traktatie van Nancy en Luc op witte en zwarte pensen was de 
opkomst beperkt. “Ze” waren nochtans lekker. Bedankt! Wellicht zat het late uur van 
thuiskomst hier voor iets tussen, tegen 19u30 alle vis gewogen en dan nog driekwartier 
bollen. “De lijken” of  “de Snassers” waren natuurlijk wel aanwezig. “Steirke beiren” zegt ons 
Nancy!  (PT) 
 
 


