
Hengelclub De Bollekes Erembodegem 
 

Wanneer : zaterdag 13 augustus 
Waar : Dender Erembodegem 
 
Ons Team : Alweer met 16 voor onze viswedstrijd op de Dender. Nauwelijks stroming maar 
wel druilerige regen de ganse dag. We verdelen ons in twee groepen, een zone achter de 
sporthal, waar tal van leden gingen “trainen” en een zone voor Erembodegem brug. Op deze 
manier heeft iedereen ook mogelijkheid tot parkeren. Dit was misschien tegen de afspraak 
maar een goede oplossing voor auto en visser, en zo zitten toch 8 leden in een reeds beviste 
zone. Maar voor iedereen goed doen lukt alweer niet. 
 
Het Weer : Belgisch zomerweer dus regen met af en toe een opklaring. Regenpak of 
regenscherm komt van pas. 
 
De Wedstrijd : Mario De Meester op het bevoorrechte 
nummertje 1 aan de Sporthal, Patrick Temmerman op het 
“bevoorrechte” nummertje 16 naar de brug …. “gij kunt hier 
nog een week vissen naar ne platten, da lukt je niet”, sprak 
Denderkenner “de Voeger” motiverend. Verder natuurlijk nog 
twee koppen voor Robbie en Pierken en de gekende plaatsjes 
aan de Becton Dickinson schouw. In sector 1 gaan ze tamelijk 
snel van start. Robbie vangt de eerste platten maar Mario 
volgt al snel met karper en meerder brasems. De overigen, op 
uitzondering van de Casse, moeten weliswaar veel langer 
wachten maar komen toch ook even aan de bak, ook al was 
het soms de laatste minuten. In de tweede sector is het enkel 
Pierken die enkele vissen weet te verschalken maar voor het 
overige zijn er veel “wandelaars”. Tot we even opschrikken 
toen Erwin binnen korte tijd twee brasems wist te 
verschalken; het bleken later echter ook zijn enige twee 

vissen. In de eerste sector stevenen 
Mario en Robbie, de twee koppen af 
op een prima uitslag, enkel Kris 
weet hen nog wat bij te benen. In de 
tweede sector zijn het de Pie en 
vooral Bert, aan de BD schouw, die 
de rest van het deelnemersveld, 
inclusief  kopplaatsen, het nakijken 
geven. Velen sleurden zich naar het 
einde toe en waren tevreden bij het 
horen van het eindsignaal. Van een 
visrijke Dender te Erembodegem is 
helemaal nog geen sprake, ook al 
lukt af en toe wel eens een 
kantvisserij en zijn er zo eens van 
die vangstdagen. Of zaten we alweer 

op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, of was het echt de drie gram dobber en 
mestpier die het hem deed…..geloof ik niet.  Dit beloofd voor de nationale wedstrijd van 
hengelsportzaak VIVOKO! Maar ja, deelnemen is belangrijker dan winnen. 



 
De Winnaars : Proficiat aan Mario en Bert met de sectorwinst.  
 
De Bosmans : Iedere deelnemer vis, toch fantastisch ! 
 
Slaap zacht : …………. Alweer geen Cupi te zien, niet wakker te 
krijgen. Wel bedankt voor de bevoorrading in de namiddag Cupi. 
Wie heeft er nu gelijk was zijn opmerking! 
 
Kandidaten TOP 3 :  Mario en Patrick scheiden zich af. Erwin 
moet op zijn tellen letten want er zijn kapers aan de kust. Volgende 
wedstrijd “Bloso”- put te Nieuwpoort. 

 
 
 
 
 
 
 
In het clublokaal : Reeds om half zes in het 
clublokaal, lekkere boterhammen en veel pintjes, dit 
is vissen in de buurt, tot 16u en op zaterdag; plezant 
zèlle! (PT) 
 
 
 
 


