SUPERCUP 1 – 2011 Brusselse Forten Dendermonde.

Winnaar Benny Mertens Blauwmolen
21 april ll stond bij de VDE vissers genoteerd als de opener van de jaarlijkse
Supercupwedstrijden.
Plaats van gebeuren, de prachtige vijver van de Brusselse Forten te Dendermonde. Restte enkel
nog de vraag of de vis van de partij zou zijn op deze eerste afspraak. De zon alleszins wel.
Onder een mooie blauwe hemel en stralende zon blies Toine Wierinck, die samen met Werner
Meulebroeck de hele organisatie op zich neemt, om 11 uur de wedstrijd op gang.
In sector A, gelegen dichtst bij de ingang, wist Thierry Verhaegen redelijk rap na het
begingsignaal een eerste brasem te strikken, zo ongeveer 20m uit de oever. Later wist ook
Patrick Lievens mooi onder zijn top enkele brasems te verschalken.
Sector B aan de “kattekop” huisvestte enkele toppers van de vorige edities. Maarten Snoek en
Alfons Borremans, ex-winnaars respectievelijk in 2010 en 2009, Ignace De Coster winnaar van de
1ste Memorial Marcel Van den Eynde en Jorn Lampers met een tweede en derde plaats in de
Supercup anno 2010 en 2009.
Maar het was Benny Mertens, het voorbeeld volgend van zijn teammaat Thierry Verhaegen, die
circa 20m uit de oever regelmatig zijn brasem, en soms ook de fauna en flora in de omgeving, aan
de haak sloeg. Zijn Proximusantenne recht naar de hemel gericht, onder of tegen het lover van
de bomen, kwam menig keer in aanvaring met de groene weelde in de nabije omgeving.
De “barak” als 3de sector gaf in het begin weinig vis op de oever tot plots Stefan Van Roy en Dirk
Maes toch enkele brasems wisten te verschalken.
Na 5 uur vissen gaven echter de 2 staartplaatsen, bevolkt door Ian Haza en Ronny Gabriel, het
meeste gewicht op de weegschaal.
De laatste sector aan de “Perelaar” met enkele gereputeerde vijvervissers beloofde ook
spannend te worden. Bij mijn passage daar merkte ik dat, ofwel Rudy Krieckemans, ofwel Hubert
Verschooten, ofwel Marc Wellekens als sectorprimus zou gelauwerd worden.
Toen Toine om 16u de wedstrijd afblies – voor hem spijtig genoeg het belangrijkste wapenfeit
van de dag – kon het wegen beginnen.
Uiteindelijk was het Benny Mertens die op het hoogste schavotje mocht, geflankeerd door
Hubert Verschooten en Ian Haza. De vierde sectorwinnaar, Thierry Verhaegen, was het derde
“Blauwmolen lid”. Uitslag en foto’s op de site www.teamsvde.be zijn beschikbaar.
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