Hengelclub De Bollekes Erembodegem
Wanneer : zondag 19 juni
Waar : Vijver Vrijbroekpark Mechelen

Ons Team : We maken ons al verschillende weken zorgen omtrent de gezondheidstoestand
van Francois. Zijn prioriteit is niet vissen en/of aan de waterkant vertoeven maar rusten en
zich verzorgen. Alleen, hoe breng je dit alles een fervent hengelaar, een schitterend clublid,
“ne crème van ne vent”, bij. De gebeurtenis aan de waterkant trof alle leden en bezoekers in
het hart. Wij wensen hem veel beterschap en hopelijk komt alles goed.
Alle leden op post. Patrick, Mario en Cupi op de beste plaatsen …… maar er zijn tal van
goede nummertjes op deze vijver.
Het Weer : Lichte regen en vooral een bij momenten stormachtige wind waren van de partij!
Iedereen had er last van, de ene al wat meer dan de andere. Het kan natuurlijk niet altijd 25°C
zijn tijdens onze visdagen.
De Wedstrijd : De wind maakt het vissen heel moeilijk maar Patrick schiet geweldig uit de
startblokken met 4 brasems na een kwartiertje en zet door. Ook op de andere plaatsen wordt er
na een kwartiertje brasem geland maar het gaat traag tijdens de eerste reeks. Peterken, die de
eerste vis van de dag ving, blijkt op de
vangst van deze verloren zoon na niet zo
succesrijk. Dat zijn zo wat de
vaststellingen tijdens het begin van de
wedstrijd. In sector 1 slaagt Patrick erin
om met 34kg de tegenstand te dubbelen.
In de tweede sector is vooral Mario De
Meester op dreef naar het einde van de
wedstrijd toe, maar hij heeft een flinke
kluif aan de Guykes. Guykes staat
voorlopig eerste, en dit op één van de
mindere plaatsen van de vijver …. “hoe
doet ie et”? Bij aanvang van de tweede
reeks bleek de wind een tikkeltje
gevallen, eindelijk kon men af en toe een
castertje of made schieten, en dan nog in

de goede richting; dat maakt een duidelijk verschil! De gewichten lopen nu op, de Pie en
vooral Kris vangen nu ook goed. In de eerste sector geeft Patrick met alweer 38kg de winst
niet uit handen. In sector 2 laat Guykes het afweten en geeft Mario er iedereen van langs. De
eersten in elke sector, weliswaar op de beste plaatsen, zijn ook duidelijk te sterk. Waardig te
vernoemen is het initiatief van Mario Bruyland. Bij een poging om het Koningschap nog wat
kleur te geven waagt hij het op karper maar eindigt met enkele lijnbreuken. Deze actie kost
hem waarschijnlijk ook enkele punten in het klassement, maar het zat er in.
De Winnaars : Proficiat aan Patrick en “de nieuwe” Mario.
Beide favorieten maken het waar!
Kandidaten TOP 3 : Is de top drie gekend voor de zomerstop ?
Wie haakt zijn karretje nog aan ?
Maestro : Patrick Temmerman boekt een derde opeenvolgende
overwinning en is Maestro. Het was heeeeeel lang geleden dat
daar nog iemand in slaagde. De geschiedenis vertelt ons dat
voorheen enkel de Pie
en Patrick deze eer te
beurt viel.
In het clublokaal : We trokken met een
vijftiental personen tot bij Ira te Liedekerke voor
de eerste pintjes en een pistoleken, bedankt Ira.
Het gespreksonderwerp was niet zozeer of het nu
met casters of versdevase was dat de brasems zich
best lieten vangen, maar de gezondheidstoestand
van ons in het ziekenhuis opgenomen lid en
vriend Francois.
Het was een vermoeiende, emotionele dag;
logisch dat de meesten nadien huiswaarts trokken.
Enkele “die hards” brachten toch nog een
bezoekje aan het lokaal.(PT)

