2de Reeks Supercup VDE Watersportbaan Gent.
Zaterdag 13 juni ll. stond “Taxi Jimmy” reeds vrij vroeg te toeteren om mij een lift te geven naar het
80 km verder gelegen Gent. Meer bepaald de Watersportbaan was het strijdtoneel van de 2de
manche tellende voor de Supercup VDE. Plaats van afspraak chalet “De Club”, gelegen aan de
oevers van dit mooie wedstrijdwater. Spijtig genoeg waren ook hier de vangsten de afgelopen
dagen niet schitterend te noemen en waren de vooruitzichten navenant. Zou het dus opnieuw voor
velen een teleurstelling worden of zou het mede dankzij de mooie temperaturen een prettige visdag
worden?

Enkele vissers ontbraken, onder andere Geoffrey Duquesne en Bruno Lowie die met hun club
“Rêve du Pêcheur uit Gozée deelnamen aan het WK korpsen in Slowakije. Meer bepaald in
Madunice gelegen in het westelijk deel van de republiek aan de Váh rivier.
Zij behaalden een 15de plaats, met een totaal gewicht van 8,420 kg over 2 dagen, op 25
deelnemende clubs. Winnaar werd Servië met 25,600 kg. vóór Hongarije en Engeland.

Klokslag 12u weerklonk dan het startschot of beter gezegd het getoeter van duivel doet al Toine
Wierinck.
Men merkte al vrij vlug dat ook deze 2de reeks qua vangsten geen hoogdag zou worden. Waaraan
is dat te wijten? Geen vis? Onmogelijk want tijdens de eerste wedstrijd tellende voor de BVVL
werden er met 100 vissers maar liefst 743 kg op het droge gebracht. Hier kan de aalscholver dus
niet de oorzaak zijn. Wat dan wel? Te proper, te vroeg? Niemand heeft hiervoor spijtig genoeg het
gepaste antwoord.
Er werd dus beduidend veel minder vis gevangen dan met de BVVL. Slechts 180 kg met 70 vissers,
of een gemiddelde van 2,7 kg tegenover 7,4 kg tijdens de hoger vernoemde wedstrijd in april. Spijtig
want met de aanwezigheid van een regionaal Waals TV station kon onze hobby een beetje reclame
best gebruiken. De beelden zijn te zien op volgende link: www.antenne-centre.be/fullscreen-chronosport.php5?file=2009-06-15-lundi.flv

Ignace De Coster van ZPVDE werd winnaar met 6,960 kg. vóór Marc Wellekens (ZP Dender) die
het voorlopig klassement aanvoert met 3pt. en 15,880 kg. Hans Van Wesemael (Penneke Dop) is
hier runner up met eveneens 3 pt. en 13,420 kg. Marc Salien (Indiv.) vervolledigt het podium met 3
pt en 12.940 kg.
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