
Hengelclub De Bollekes Erembodegem 
 

Wanneer : zondag 12 juni 
Waar : Vijver De Goudkarper Meldert 
 
Ons Team : Voor de zoveelste keer “au grand complet”. Enkelen ontbrak het duidelijk aan 
nachtrust, vooral Cupi had een stevige middagdut nodig.  Die verlengde weekends maken een 
mens kapot. Poppol en den Bert bezetten de kopplaatsen. 
 
Het Weer : Geen regen, vrij warm en zwakke wisselende wind. 

 
De Wedstrijd : We beginnen met een 
vraag; hoe actief wordt de karper? 
Voor sommigen werd het een ramp 
voor anderen geen thema. Patrick had 
er duidelijk nooit last van maar bij vele 
anderen werd het met het vorderen van 
de wedstrijd een vervelende zaak. Na 
de eerste reeks bleef het in de eerste 
sector duidelijk spannend. Met 17kg 
ving Paul een mooie net brasems bij 
elkaar, maar echt afstand nemen van de 
collega’s zat er niet in. Ondanks een 
minder laatste uur, is in sector 2 Patrick 
duidelijk de te kloppen man. Zelfs met 
een lichte “weeg-error”,  was de 

voorsprong op de tweede in de sector reeds heel ruim. 
Maar, men weet nooit! 
De tweede reeks moest uitsluitsel geven in sector 1. Met 
mooie karper en tal van brasems weet Erwin de sector nog 
te winnen. De karper van 6,88kg kan een “winner” worden 
voor het koningschap. Paul De Groote blijft sectortweede 
en hij behaalt alzo zijn eerste prachtige ereplaats, ’t wordt 
steeds beter bij “da manneke”. In de andere sector doen 
Bert en alweer Patrick het heel goed in de namiddag. Met 
een net van bijna dertig kilo aan brasem, bezetten ze de 
ereplaatsen. De ene ving ze met vers, de andere met 
mestpiertjes. Feit is dat bijna alle deelnemers een massa 
vis verspeelden, karpers en/of “gepikkelde” brasems, deze 
waren echter niet geïnteresseerd in het aas. 
 
De Winnaars : Proficiat aan Patrick en Erwin. Erwin 
deelt ook de lakens uit in het Koningschap. Voor Patrick 
volgt de tweede kans op een Maestro bij de volgende 
wedstrijd.  
 
Kandidaten TOP 3 :  Eén zwaluw maakt de lente niet. 
Net zomin als één slechte wedstrijd het kampioenschap niet bepaalt…..voor Mario De 
Meester werd het een rampdag door wel een dozijn lijnbreuken. Patrick en Erwin blijven de 
prijsbeesten. Nog geen concurrentie voor de top 3 op komst. 



 
Bonusvis : Een “rush” naar het 
koningschap met een karper van 
6,88kg voor Erwin ? “Revanche” 
van Mario of Robbie in het 
Vrijbroekpark ? 
 
Bosman : Guykes in de namiddag, 
hoe kan dit ? ’t Zal aan zijnen 
uitleg nie liegen! 
 
In het clublokaal : Goede 
aanwezigheid van de clubleden en 
bedankt voor de lekkere belegde 
sandwiches, wij worden toch wel in 
de watten gelegd. Merciekes 
Nancy, Luc en Cindy. Geef ons nog een “potteken bier”. (PT) 

 
 


