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Het vorige relaas over de wedstrijd in de Leuvense vaart te Mechelen, één week vroeger, sloot af met 
volgende smeekbede: “Hopelijk komt er spoedig een kentering wat de vangsten betreft.” Maar ook deze 
wedstrijd op het kanaal van Willebroek bracht ons niet wat er uiteindelijk van verwacht werd. 

Volgens kenners van dit toch prachtige en visrijke water is het pas eind juli, begin augustus dat de vis, 
en dan ‘de platte’ in ’t bijzonder, gaat azen. 

Zaterdag 4 juli was het echter huilen met de pet op. De sectorwinnaars lieten een gewicht noteren 
variërend tussen de 3,4 kg. en 710 gr. En als klap op de vuurpijl waren er een aantal vissers zonder vis. 

Het is natuurlijk schrijnend amper 44 kg. vis in totaal maar … er is beterschap. Zondag 12 juli werd er in 
hetzelfde kanaal, weliswaar beginnende vanaf Tisselt brug zo richting Eterniet door de 48 prijswinnaars 
– er waren 90 vissers – 120 kg. gevangen. Het is ook niet de fout van de verantwoordelijke van de vzw 
want om een kalender in elkaar te boksen waarin men met ieders wensen rekening moet houden is geen 
makkelijke klus. Ook de verantwoordelijken van Penneke Dop kan men moeilijk een veeg uit de pan geven 
want ook deze mensen deden om goed te doen. Men wilde iedereen min of meer gelijke kansen geven 
hetgeen zeker niet gelukt zou zijn indien men vooraan de brug van Tisselt de eerste nummers had 
gelegd. Dan had de winnaar sowieso in deze nummers gezeten. 

Zeker niet wanhopen want met nog 3 wedstrijden te gaan kan er nog behoorlijk wat vis worden gevangen. 

De eerste wedstrijd van dit drieluik is pas op 17 oktober op de ‘Watersportbaan’ te Gent. Tot dan en 
een prettig verlof, met visstok of zonder. 
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P.S  De vorige verslagen kan je vinden onder de link ‘Krant’ vanaf het nr. 3 


