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zaterdag 14 augustus 2010

In tegenstelling tot de feeders vissen de vaste stok aanhangers slechts 4 uur. De sectoren A,B 

en C visten op het parcours tussen ’t Sas en Humbeek en de sectoren D,E en F  vanaf DHL 

richting Kapelle o/d Bos. Hier zag ik echter Livienus Huysmans, weliswaar op de koppositie, 

vanaf de aanvang brasems naar zich toe trekken. Ook her en der in de rij zag je regelmatig een 

lijntje krom staan. 
Jorn Lampers werd algemene dagwinnaar met 11,400 kg. Andere winnaars waren Ron Steyvers 

9,440 kg., Livienus Huysmans 9,370 kg., Dirk Gods 7,860kg., Ignace De Coster 5,120 kg. en Wim 

Buggenhout 4,850 kg.

Van de vijvervissers, die op de Brusselse Forten te Dendermonde visten, kreeg ik pas nieuws als 

de eersten in zaal “Silvermoon” te Tisselt arriveerden.

Bij het afhalen der nummers op zaterdagmorgen kreeg iedere visser die dit wenste een T-shirt 

cadeau van Michèle VDE ter ere van haar overleden papa. Spijtig genoeg bereikte ons ook het 

droeve nieuws van het overlijden van een ingeschreven hengelaar en het ongeval dat 3 Duitsers 

kenden tijdens hun tocht naar België. Hier bovenop moesten we ook het forfait verwerken van 6 

vissers van het Ph. Carroyer team uit Peronnes met aan het hoofd Philippe Carroyer zelf, zodat 

we een tiental vissers minder hadden dan aanvankelijk ingeschreven. Gelukkig maar dat de 

weergoden ons gunstig gezind waren tijdens deze eerste wedstrijddag.

Omdat de feeder vissers één uurtje eerder begonnen - zij vissen immers 5 uur i.p.v. 4 uur- 

kwam ik al vrij vroeg bij hen terecht. Het leek er op dat er geen al te schitterende vangsten 

zouden geregistreerd worden en zo geschiedde ook. Met amper 8,750 kg. werd Daniel Meeus 

winnaar van deze eerste feeder dag. Andere sectorwinnaars waren Dirk Vermeulen 8,650 kg., 

Gunther Henry 7,940 kg en Basiel Verdonck 6,520 kg.

Na maanden intense voorbereiding kwamen de laatste dagen vóór D-day steeds dichter en 

dichter, te beginnen op woensdag 11 augustus met de trekking der plaatsen voor feeder, vijver 

en kanaal. Eens dit achter de rug moesten er nog wat interne details besproken worden voor de 

accommodatie in het algemeen, maar ook dit werd door Toine en zijn team tot in de puntjes 

geregeld.

Het totaal pakket van deze 2daagse hield in dat er buiten de wedstrijden zelf ook ruimte was 

voor een BBQ op zaterdagavond, een ontbijt op zondagmorgen en op zondagavond een koud 

buffet. Dit laatste werd voorafgegaan door de prijsuitreiking. Maar alvorens het zo ver was 

dienden de circa 270 vissers onderling uit te maken wie de winnaars zouden worden in de drie 

verschillende disciplines. Onder hen talrijke Nederlanders met aan het hoofd bondscoach Jan 

Van Schendel en de wereldkampioenen 2008 per teams, het toenmalige Grauvel-VDE team nu 

Shimano-VDE team.  Verder een Zuid-Afrikaan en 9 Duitse deelnemers.
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Terwijl de vissers hun verhaal deden was het de beurt aan Guy De Meersman om de uitslag van 

de feeders en de vaste stok op te maken. Voor de Forten had Roger De Cock deze taak op zich 

genomen. Maar ook hier kon men spreken van feilloos werk.

Na het welkomstwoord van Michèle Van den Eynde, hoofd van de nv. Marcel Van den Eynde, 

werden de vele omslagen met prijzengeld overhandigd.

zondag 15 augustus 2010

Er waaide wel een koude noord westen wind maar van enige nattigheid bleven we toch gespaard.

Zoals verwacht waren de vangsten een tikkeltje beter en was het onze Noorderbuur Christian 

Surquin van het Shimano VDE team die met 12,120 kg. het goud veroverde vóór zijn teamgenoot 

Dieter Friederichs 8,550 kg. Brons was er voor Valère Elsen 7,640 kg. Andere sectorwinnaars 

waren Jan Verbruggen 5,830 kg., Emiel Van Aerschot 5,280 kg. en Toine Wierinck 5,240 kg.

Bij de feeders kon je eveneens merken dat de vis beter aasde want al vroeg in de wedstrijd zag 

ik oa. Jan Van Schendel, Richard Van den Broeck en David Gyselinck hun brasems vangen. 

Dagwinnaar werd Stefaan D’Hondt met 9 kg. Plaats twee was voor Michel de Bruyn met 8,400 

kg. plaats drie voor David Gyselinck 6,650 kg en de vierde sectorwinnaar werd Dirk Vermeulen 

met 6,640 kg.

De Forten daarentegen leverde minder vis op dan zaterdag maar de heerschappij bleef 

nagenoeg hetzelfde. Ook dag 2 was een knap succes voor het team van kapitein Benny Mertens. 

Spijtig dat er bij de verliezers enkele individuen waren die de eerlijkheid van het Blauwmolen 

team in twijfel trokken. Teamwork heeft het hier gehaald van teams met een individueel 

karakter. 

Van een overmacht gesproken.

Deze eerste dag werd afgesloten met een BBQ waarvoor niet minder dan 150 personen zich 

hadden ingeschreven.

Voor zondag werd er regen en storm voorspeld maar tijdens de ganse duur van de wedstrijd 

bleven de goden Aeolus en Pluvius ons gunstig gezind.

De vissers verwisselden echter wel van plaats. De feeders van Kapelle o/d Bos gingen naar 

Willebroek en omgekeerd en de vaste stok vissers van DHL gingen naar ’t Sas en omgekeerd. 

Ook op de Forten was dit het geval.

Het team Blauwmolen leek hier de grote slokop te zijn met niet minder dan 4 sectorwinnaars en 

eentje met een 3 in zijn sector, te weten: Kristof Mellaerts, tevens dagwinnaar  52,500 kg., 

Benny Mertens 42,950 kg., Geert Werckx 33,950 kg., Thierry Verhaegen 20,600 kg. en als 

enige vreemde eend in de bijt, maar daarom niet minder verdienstelijk, Johan Marcoen van de 

Merevissers met 12,550 kg. 
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Eindstand 2daagse Feeder.                                                    Eindstand per team.

1. Vermeulen  Dirk                    2 pt.   15,290 kg.            1. Beet team             44 pt.

2. Henri Gunther                      4 pt.   13,340 kg.            2. Team Ceulemans   46 pt.  

3. Gyselinck David                    5 pt.   12,290 kg.            3. Team Willaert      49 pt.

4. Van der Straeten Karel        5 pt.   12,120 kg.

5. De Bruyn Michel                   5 pt.   11,920 kg.

Eindstand 2daagse Forten                                                      Eindstand per team.

1. Mellaerts Kristof                  2 pt.  90,100 kg.             1. Blauwmolen            7 pt.

2. Verhaegen Thierry               2 pt.  43,100 kg.             2. Baarsvissers        23 pt.     

3. Werckx Geert                      3 pt.  62,750 kg.            3. Baarsvissers 2     31 pt.

4. Mertens Benny                     3 pt.  61,200 kg.

5. Van den Abbeele Marc         3 pt.  41,450 kg.

UITSLAGEN 1
ste

 MEMORIAL MARCEL VDE 2010.
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Eindstand 2daagse Kanaal vaste stok.                                     Eindstand per te am.   

1. De Coster Ignace                  4 pt.  7.560 kg.             1. Shimano-VDE team  83 pt.

2. Goossens Francis                  5 pt. 14,250 kg.             2. Sirocco Ch.Feed      92 pt.

3. Dessein Marc                        5 pt. 12,960 kg.            3. ZVPVDE.A                92 pt.

4. Audenaerd Eddy                   5 pt.  8,650 kg.             4. De karper-Leopoldsburg       96 pt

5. Surquin Christian                  6 pt. 16,620 kg.

Iedereen bedankt  en tot een volgende maal!!!

�J.

Ploeg "De Karper" uit Leopoldsburg.


