
Hengelclub De Bollekes Erembodegem 
 

Wanneer : zaterdag 4 juni 
Waar : Vijver Meerse Lijnvissers Mere 
 
Ons Team : Alle 18 leden 
aanwezig en we nemen op 
beide lange oevers plaats 
tussen de luchtpompen. Met 
deze beperkte hengeldruk, 
op deze vijver zitten 
doorgaans meer dan 40 
vissers, hebben we overal 
kans te winnen. Enkele 
leden hadden 2 dagen 
voordien komen trainen; 
maar zonder veel succes 
want men trok de slechtste 
plaatsen aan de vijver tijdens de koppelvissing ..… nummer 1 & 2 aan de kantine. Vandaag 
verwachten we een heerlijke visdag. Ook Francois neemt moedig zijn visplaats in maar moet 
toch vooral aan zijn gezondheid denken. Voor de eerste maal in ons bestaan zal de wedstrijd 
en weging ook op film worden vastgelegd. Verder komt er ook een kort interview met elke 
deelnemer, eens zien wat ze “van zeg” zijn denken Luc en Fabienne.  
 

Het Weer : Het was heet en bijna windstil …… niet gezond ……. veel drank, de kantine- 
uitbaters  zien de Bollekes graag komen! Met 40 drankbonnetjes komen we toe tot de middag. 
 
De Wedstrijd : Er was heel wat variatie naar techniek en voederen te zien binnen het 
deelnemersveld. Kort, 5 delen of op 10 meter. Voederen met casters, maden en korrels; maar 
vooral welke geur, kleur en smaak werd er toegevoegd. Gaan we op karper, eventueel ondiep, 
of trachten we enkel brasem te vangen ? Keuzes genoeg ! De overzijde van de parking is 
zeker de beste sector, maar eigenlijk werd er overal van meet af aan gevangen. Patrick en Bert 
delen de lakens uit in sector één, Mario blijft in hun kielzog. Er wordt vooral gedurende bijna 
de ganse drie uur brasem gevangen, een enkele kroes of graskarper niet nagelaten. In sector 



twee nemen Steven en Mario De Meester de bovenhand met de 
rest van het deelnemersveld reeds op flinke afstand. Er werd 
vooral brasem gevangen en vooralsnog geen kapitale karpers, 
maar onder deze weersomstandigheden komt de karper er zeker 
nog bij te pas.  
Na de middag komt de karper naar de oppervlakte. Deze 
vismethode ligt Mario De Meester en hij maakt met de vangst 
van tal van karpers alleen de strijd nog spannender. Bert en 
Patrick blijven echter “alert” en gaan verder op brasem, het 
“effe” karpergericht vissen of ondiep vissen wordt dus tijdig 
afgebroken. We eindigen zoals we zijn begonnen met “iedereen 
zijn manier, zijn techniek” en vandaag bleek de vis op verschillende manieren te vangen. Er 
kan er echter slechts  één iemand aan het langste eind trekken na een zeer spannende 
wedstrijd. 
 
De Winnaars : Proficiat aan Patrick en Mario.  
 
Kandidaten TOP 3 :  Nog steeds 3 leden die zich 
elke kampioenschapwedstrijd 2011 in de prijzen 
hebben gevist. Mario De Meester, Erwin De Smet en 
Patrick Temmerman. Er komt een duidelijke 
afscheiding van de top 3. 
 
Krak Boem : Vist den Bert zich eindelijk eens in 
beeld, trapt zijn vrouw Cindy de topsetten van Steven 
naar de eeuwige jachtvelden, daar gaat zijn 
winstpremie. De situatie staat haarscherp op film, 
althans toch het geluid. 
 
Bonusvissen : met een karper van 4,65kg doet Erwin 
een goede zaak voor het koningschap. Zoonlief  
Robbie geeft zich nog niet gewonnen met de vangst 
van een karper van 4,38kg. 
 
Conclusie : Toffe visserij voor iedereen, zelfs de Polle was in de wolken. Hartelijk dank aan 
bestuur en kantine-uitbaters van De Meerse Lijnvissers. Bij goed weer geven we, bij onze 
volgende wedstrijd te Mere, voor de vissers een bbq.  
 
In het clublokaal : Heerlijk terrasjesweer. We bedanken de Pie en Marie-Christine voor de 
smakelijke, pittige Martino’s. De filmvoorstelling met alle fratsen en grollen van de leden was 
“toppie”. (PT) 
 
 


