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Wanneer : zaterdag 25 juni 
Waar : Plassendale Vaart Nieuwpoort 
 
Ons Team : Met z’n zeventienen bollen we naar Nieuwpoort, toch wel een ritje van 105km 
enkel. 9u15 trekking, 11uur beginnen, iedereen tijdig op de afspraak. Kris en Mario trekken 
kop en staart. Enkele testvissingen gaven veel vis, zelfs bij hevige wind en een visserij op 5 
delen werden er massa’s brasem gevangen. Met 17 man is de hengeldruk op de beviste strook 
natuurlijk hoger dan bij een vispartijtje met 2 personen, een huizenhoog verschil! Cupi zorgt 
zoals gebruikelijk voor gekoelde dranken, dankuwel. 
 
Het Weer : Vrijwel continu stormachtige wind, motregen bij aanvang en koud ….. geen weer 
om een hond door te jagen. Eén voordeel, onze drank blijft koud! 
 
De Wedstrijd : Bij aanvang van de wedstrijd worden er hier en 
daar enkele kleine visjes gevangen maar vooralsnog geen 
brasem te zien. Voor de brasem moet er duidelijk aangepast 
worden aan de hevige wind en golfslag. De pen van 1,5gram kan 
men snel opdoeken en zelfs met 2gram en 2,5gram kan men de 
gewenste rust in aasaanbieding nauwelijks verwezenlijken.  
Enkelen halen dan maar 3gram of meer boven maar zelden met 
succes. Beperkt succes dus want de brasem is niet echt actief. In 
de eerste sector is het wachten tot halverwege de wedstrijd. Plots 
is de brasem op de kopplaats en Kris heeft geen moeite om 
iedereen naar huis te vissen, hij laat geen visje door tot bij de 
collega’s. Hij vangt helemaal alleen meer dan de rest van het 
deelnemersveld samen (17kg versus 15kg). Bert doet verwoede 

pogingen in de kant maar 
eindigt met 2 brasems op 
ruime afstand tweede. In de tweede sector is Mario op de 
kopplaats gedurende een tweetal uur “goed bezig”. Zijn vis 
is echter te klein om een kloof te slaan. Mario De Meesters 
tovert op amper driekwartier 4 brasems uit de golven en 
trekt het laken naar zich toe in deze sector. Iedereen vist 
moedig door tot het einde want één brasem maakt vandaag 
een immens verschil, voor de meesten bleek het echter 
hopeloos. Het gevecht met de wind eindigt eindelijk na 
5uur. Sommigen missen een kapitale vis …… anderen 
houden het bij paling en pladijs …….. maar plezant is 
anders. De grammenweging kan beginnen! 
 
De Winnaars : Proficiat aan Kris en “de nieuwe” Mario 
met de sectorwinst.  
 
Kandidaten TOP 3 :  Wie haakt zijn karretje nog aan, was 
de vraag in het vorige verslag. Door het falen van Erwin 
komt Kris plotseling in de buurt van een TOP-3.  
 



Brokken : Patrick zat te denken, wat een geluk dat er 
hier nog geen hengels zijn gebroken. Bij een volgende 
aanslag zet de wind zich op zijn hengel en de “brokken” 
zijn er. We mogen echter van geluk spreken dat e  r niet 
meer schade aan hengels is bij dergelijke wind.  
 
In het clublokaal : Lekkere boterhammen met “kop en 
gekapt”, meer moet dat niet zijn. Bedankt bompa Luc en 
bomma Nancy. Nadien ontbindt den Bert al zijn duivels 
tijdens de maandelijkse Karaoke tot hij van vermoeidheid 
in slaap “tunnèld”. Met een score van 96 punten is hij 
toch de ster van de avond ….. BollekesIdool 2011, 
kommaaan! (PT) 
 
 


