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 REEKS  SUPERCUP  VDE  op de Brusselse Forten Dendermonde. 

  

72 vissers hadden zich ingeschreven teneinde tijdens een zevental wedstrijden te proberen de primus te zijn 

van dit regelmatigheidscriterium. De eerste afspraak was de mooie omgeving van de Brusselse Forten te 

Dendermonde.   

Zaterdag 23 mei ll. was ook de zon van de partij en enkel een tegenvallende vangst kon het humeur onder 

het nulpunt doen dalen. Toch stelden de meeste vissers geen al te hoge verwachtingen en zoals het dikwijls 

gebeurt, bleven ook ditmaal de vangsten - tijdens deze toch nog altijd lopende paaitijd - ver onder het 

gewenste niveau. 

Ik was nochtans getuige van een uitzonderlijke snelle aanbeet en dito vangst van een mooie brasem. Marcel 

Callebaut was degene die na amper 15 seconden reeds  een brasem aan de haak sloeg. Toevallig was ik ook 

getuige dat diezelfde persoon moest wachten tot een 20 tal minuten vóór het afblazen om zijn tweede 

platte op het droge te krijgen, gevolgd in een dol slotkwartier door nog eens twee van zulke slijmerds. 

Tijdens mijn ronde langs de Forten om iedere visser  op de gevoelige plaat te leggen, zag je wel her en der 

dat een paar vissers regelmatig hun topeind fel gebogen stond. Onder andere bij Hans Van Wesemael, Marc 

Salien, Marc Wellekens, Stephane Swinnens en Arisol Sola, ( mama van Geoffrey Van den Bossche) die in dit 

typische mannenwereldje zeker haar mannetje stond (zie foto nr. 23). Maar ook de tegenpool van mooie 

vangsten was spijtig genoeg van de partij. Na een fotoshot en de gebruikelijke vraag  “En?” kwam veelvuldig 

het steeds vaker voorkomende antwoord over vele lippen. “Gienen beet”. Ook dat is vissen, ook dat behoort 

tot onze sport, maar spijtig genoeg gebeurt het steeds vaker en vaker. Aan hen die in de prijzen vielen “doe 

zo verder” en aan hen die minder gelukkig waren “volgende maal beter”. 

Volgende afspraak de “Watersportbaan te Gent” op zaterdag 13 juni as. 

  

                                                                                                                    

                                                                                                                                    S.B. 

  



  

  

  

  


