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Onze laatste wedstrijd vandaag. Het podium ligt vast 

maar voor plaatsen 4, 5,6 en …. kan nog “gevochten” 

worden. Het is alweer een prachtige nazomerdag, een 

ideaal visweertje. 

In principe kan je op dit water een mooi net voorns 

vangen maar de vorige jaren leren ons dat je steeds 

brasem nodig hebt om mee te doen voor de prijzen. De 

brasem blijft echter grotendeels afwezig vandaag zodat 

het toch vooral het aantal voorns zijn die het verschil 

zullen maken. Niemand is echter vlug vertrokken, het is 

dus wachten tot wanneer het voeder zijn werk doet.  

Na een uurtje beginnen sommigen toch regelmatig vis 

te trekken maar de grotere exemplaren blijven afwezig. 

Het zal dus vooral het aantal vissen zijn die het verschil 

zullen maken en hierin toont Steve zich de sterkste.  

Met 5,560 kg weet hij de wedstrijd te winnen. In de 

andere sector haalt Erwin het nipt van Bert. 

 

Na de wedstrijd werden we door Nancy en Luc 

getrakteerd op een lekkere spaghetti in hun “Blaa 

Zoal”. Hartelijk dank hiervoor en ik moet zeggen hij 

heeft me zeer goed gesmaakt. 

Ter info: sinds kort is de Blaa Zoal ook actief op het net. 

Surf eens naar hun site (www.deblaazoal.be) en kom alles te weten over hun activiteiten. Je kan er 

ook een berichtje achterlaten in hun shoutbox of foto’s 

bewonderen van georganiseerde activiteiten.  

 

In de aanloop naar onze laatste wedstrijd vernamen we 

ook van onze oprichter en voorzitter dat hij er na 16 jaar 

als voorzitter de brui aan geeft. De combinatie van het 

toch wel vele werk dat de leiding van een club met zich 

meebrengt is steeds maar moeilijker te combineren met 

zijn drukke job. Hij blijft echter wel actief lid van onze 

club.  

Via deze weg wens ik Patrick, in naam van de ganse club, 

toch te bedanken voor zijn inzet en enthousiasme die hij 

getoond heeft sinds de oprichting van onze hengelclub. 

Hij heeft van De Bollekes een goed gestructureerde, 

financieel gezonde vriendenclub gemaakt waar het 

aangenaam toeven is. Hopelijk wordt zijn werk verder 

gezet door een even enthousiaste clubman. 

 

 

 


