
Hengelclub De Bollekes Erembodegem 
 

Wanneer : zaterdag 2 juli 
Waar : Goudvisje Okegem 

 
Ons Team : Met zestien aan de karperput, 2 sectoren van 
8 deelnemers. 2 leden, de “Marie” en Cupi, kwamen van 
een trouwfeest, zien er niet topfit uit maar zijn toch 
aanwezig.  
Eindelijk nog eens een pure karpervisserij! Met 10 
karpers per reeks van gemiddeld 1,5kg en nog enkele 
kroezen zijn we tevreden …… dat zijn nog eens 
karpervisserijen, maar ja, zo was het vroeger…...! Wat 
ons nu te wachten staat weten we binnen enkele uren. De 
ene kenner zegt, in de hoeken zit je goed; de lokale 
vissers zeggen, centraal, liefst vanaf de pompen zit je 
goed. Ik zeg, als er voldoende vis opzit, zit je overal 
goed! 
 
Het Weer : Lekker weertje, beter dan verwacht. Warm 
genoeg om vrijwel continu dorst te hebben, kom maar 
rond jonges, wèmmen dest! BBQ weer! 
 

De Wedstrijd : Na een minuut van stilte uit respect voor ons overleden clublid en vriend, 
Francois Borms, wordt de wedstrijd gestart. We zullen hem missen! 
Een half uurtje wedstrijd was voldoende, we wisten het al; dit wordt niet 
het “ideaalscenario” van een karperwedstrijd. Het gaat moeilijk, een 
beperkt aantal aanbeten wordt gemist en/of de “gepikkelde” vissen 
schieten los. Maden en mais blijken bij de meesten waardeloos dus geef 
ons maar een korreltje.  Hier en daar wordt er toch eens een vis 
gevangen en we mogen van geluk spreken dat het regelmatig om mooie 
exemplaren gaat. Ver, kort, niets bood de ideale oplossing. In sector 1 

halen Guykes en Erwin met een zes, 
zeven vissen toch nog de tien kilogram. 
Steve blijft in hun spoor met een ruime 
8 kg. In sector 2 is het nog spannender. 
Beide Mario’s en Marc sluiten af op 
minder dan 1 kg gewichtsverschil. Gezien er toch tal van 
mooie vissen werden gevangen zal de namiddag beslissend 
zijn. Na de heerlijke BBQ en wat rust gaan we er voor. In 
sector 1 starten Patrick en Peter met een goed eerste uur maar 
vallen stil. Terwijl bijna iedereen ondertussen op minstens 8 
meter vist, blijft Patrick hardnekkig in de kant, veel blazen 
maar nog weinig vis, derde in de sector. Erwin en Steven 
vangen ook de nodige vissen en blijven buiten schot op één 
en twee in de sector. Guykes wordt ondanks de “Bosman” in 
de namiddag toch nog vierde. In de tweede sector blijven de 
Mario’s in elkanders buurt. Ondertussen heeft er zich in deze 
waterzone een dichte groene pap gevormd aan de oppervlakte 
wat het vissen sterk bemoeilijkt. Mario De Meester blijkt de  



beste “groenvisser” en wint de sector 
voor “de Marie”. Marc Baetens laat het 
afweten in de namiddag en de Pie vist na 
een zwakke start een goede 
namiddagreeks, zij bezetten de vierde en 
derde plaats. We kunnen enkel vaststellen 
dat dit inderdaad niet het “ideaalscenario” 
was, maar waarheen om nog eens een 
pure karpervisserij te beleven. Hoewel, Guykes zijn eerste vis was een brasem. De gezellige 
ligging en kantine, de bbq en goede bereikbaarheid en de economische prijs maken veel goed. 
Indien we overal moeten wegblijven omdat er leden niet het beoogde resultaat halen moeten 
we weldra nergens meer heen. Alle ideeën welkom maar een dergelijke visserij blijft in het 
programma, hopelijk met wat meer vis. 
 
De Winnaars : Proficiat aan Steven en Mario 
met de sectorwinst.  
 
De Bosmans : In de namiddag Guykes en 
Pierken. Over de ganse(?) dag Cupi. 
 
 
Slaap zacht : Van de 61 uren aan de 
waterkant tot op heden heeft Cupi er bijna 50% geslapen. Neen hij is niet de nieuwe tester van 
Boxspring maar hij komt steeds zo ……………….. vermoeid aan de waterkant. De 
ondergrond speelt eigenlijk geen rol, zelfs beton kan voldoen. 
 
Kandidaten TOP 3 :  Erwin doet een goede zaak voor de derde plaats. 
 
 
 
In het clublokaal : Na een ommetje bij Anja-De Ring ging het naar het clublokaal. Lekkere 
boterhammen met “kaas en americaine” staan op het menu, of zoiets. Wegens het wegvallen 
van de “Straffetieten” show werd er dan maar nogmaals een Karaoke georganiseerd tot in de 
late uurtjes.  
 
De sigaret : Door het sigaretje en de sigaar te verbannen uit 
het café spelen er zich komische taferelen af op het terras. 
De inventiviteit kent geen grenzen. Deze, mijn inziens, 
idiote, ondemocratische maatregel, “de niet rokers gaan met 
100% zekerheid niet voor meer inkomsten bij de uitbater 
zorgen”, is een zegen voor de artsen. Wie rookt zal door 
deze wet niet stoppen maar weldra krijgen de 
medicijnmannen extra klanten met verkoudheden en 
longontstekingen. Dames of Heren wordt het volgende 
verbod …… geen bier meer op café, “ja saliekes 
poletiekers”; dan begin ik een partij, DZD “De Zatte 
Dompers” (PT) 
 
 
 


