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Beste visvrienden,
Op de eerste plaats wens ik u en al uw dierbaren een voorspoedig maar vooral
gezond 2013 toe !
Competitie 2012 zit erop. Na een teleurstellende lente met zeer weinig
wedstrijden hebben we vanaf juli toch een opmars gemaakt en zijn er
verschillende wedstrijden na elkaar kunnen doorgaan. De maanden oktober en
december zijn zeer spannend geworden. 7 hengelaars zaten nog in de positie om
clubkampioen te worden. Uiteindelijk is het Robert van de Wouwer geworden.
Proficiat Robert !!! Uwe 4de keer clubkampioen. Het is zeker verdient. Tweede
en zeker zo verdient is onze Guido. Nieuwkomer maar zeker geen onbekende is
Dennis Cooreman met een mooie 3de plaats. In september hebben we dan ons
nieuw zeefestival gehad. Het was een overdonderend succes met 25 hengelaars.
Alles is perfect verlopen en de sfeer zat er van bij aanvang heel goed in. Het
weer had iets beter mogen zijn doch we zijn alle dagen uitgevaren met de nodige
mooie resultaten. Van bij het begin hebben we de beslissing gemaakt om er geen
competitie van te maken om zo zonder stress er een aangename vakantie van te
maken. En dat is ons ook gelukt. November was dan weer de maand van onze
restaurantdagen en ook dat was een succes. Met 220 bezoekers op 2dagen
mogen we spreken van een hele prestatie. We danken hiervoor onze
“komeneters” als alle medewerkers die van deze dagen een feest hebben
gemaakt. Allemaal positief nieuws doch is er ook minder goed nieuws. De
crisis. We voelen het allemaal. Onze sportsectie merkte een gevoelige daling
van onze deelnemersveld waar. Waar we vroeger in de goede periode (oktober,
november, december) met 25 deelnemers zaten, zitten we nu met amper10 tot 15
deelnemers. Hoe wij dit kunnen oplossen….? Niet, denk ik. De kosten van de
boten en het aas zijn iets opgeslagen. We zullen als club proberen onze prijzen
thans te handhaven voor enkele jaren. Reken maar even uit (boot 40€ +20€ aas
+ vervoer 15€( in carpooling )+ koffie of pintje ’s morgens en ’s avonds 10 €) =
85 €. Voor één dag is dit enorm veel geld en dan hebben we het nog niet over het
materiaal dat we er voor gebruiken. Maar….het is en blijft onze hobby met een
grote dosis ontspanning, gezonde lucht, wat stress van de competitie,
kameraadschap en sommige dagen ook een pak vis ! Daar blijven we het
allemaal voor doen. En zeg nu eerlijk. Als het vissen doorgaat, zijn het zalige
dagen !
Mario
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Richtlijnen voor inschrijvingen wedstrijden (club en internationaal)
 We schrijven in voor een wedstrijd ten laatste op dinsdag 14 uur voor zowel een
wedstrijd op vrijdag, zaterdag, zondag als maandag. Dit dient te gebeuren naar
het vast toestel van onze sportbestuurder dat u kan vinden op onze website onder
bestuur. Daarna zijn de inschrijvingen gedaan en moet onze sportbestuurder
het aantal boten mededelen aan de bootverantwoordelijke van de
respectievelijke haven. Hebben we nog enkele plaatsen vrij op de bestelde
boten, dan kan nog ingeschreven worden voor de wedstrijd. Dit enkel en alleen
met goedkeuren van onze sportbestuurder en op voorwaarde dat de boten niet
overschreden worden met het maximum aan comfort. Bv. Boten waar van
geweten is dat de schipper mee vist, zal niet bijgevuld worden tot 6. Indien door
omstandigheden moet afgeweken worden van onze normen en dit omwille van
het wegvallen van een boot, zal de sportsectie al het nodige doen om onze leden
zo goed mogelijk te verdelen zodat iedereen op de best mogelijke manier kan
vissen.
 Men mag voorafgaandelijk aan het bestuur vragen om samen mee aan boord te
staan.
 Iedereen dient zich te houden aan het sportreglement van Sodipa Szhc. Er zijn
hier en daar punten die anders zijn dan de reglementen van het VVBZ.
 Het zal u niet verbazen dat u tijdig moet betalen voor een wedstrijd op onze
clubrekening. Graag in de omschrijving : uw naam en voor welke wedstrijd.
Dit maakt het allemaal wat gemakkelijker voor onze penningmeester.
 Internationale wedstrijden worden gecoördineerd door onze bestuurder voor
internationale wedstrijden. Dennis Cooreman. Hij zal al het nodige doen om u
in te schrijven voor desbetreffende wedstrijd. Het financiële luik zal gebeuren
door onze penningmeester. In het bestuur is beslist dat er premies zijn
verbonden aan het vissen van een 1ste of 2de bootplaats. Deze info komt
binnenkort op de sportpagina van onze website. Ook tijdens de vergadering zal
u hierover worden ingelicht.
 De prijzentafel van onze kampioenviering wordt ook vanaf 2013 opgetrokken.
Je zal dus een duurdere prijs krijgen afhankelijk van uw plaats in het
klassement.
 Als laatste punt kan ik niet benadrukken hoe belangrijk onze website wel is.
Meer en meer informatie kan je er op terugvinden. Ook de wedstrijdbeslissing
om het te laten doorgaan of aflassen wordt op de website geplaatst. Indien er
fouten of iets dergelijks zijn aan onze website kan je me dit steeds laten weten.
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Traiteur voor al uw feestgelegenheden
 Bereid bij u thuis
 In feestzalen naar uw keuze
info@pierrevanostaede.be
Antwerpsebaan 205 03/569.94.64

2040 Berendrecht

Openingsuren Winkel: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.00u - 12.30u / 14.00u - 18.30u
Zaterdag: 08.00u - 12.30u / 14.00u - 17.00u
Zondag: 08.00u - 12.30u
Woensdag: Gesloten
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lidgelden 2013






Sodipa-leden en gelijkgestelden 30 €
Niet Sodipa : 40 €
Juniors (tot 18 jaar) : 15 €
Gepensioneerd : 25 €
Schoolgaand + 18 (bachelor, master, unif) : 25€
Inbegrepen in deze lidgelden zijn :








periodiek clubblad
verzekering
mogelijkheid tot deelname aan alle wedstrijden ingericht door VVBZ
deelname aan het tweejaarlijks Sodipa zeefestival
waardevolle prijzen voor ieder lid bij deelname van minimum 4 wedstrijden
alle activiteiten ingericht door Sodipa Zeehengelclub (algemene vergaderingen,
restaurantdagen, enz.)
 beschikking over 4 jeugdmonitoren
Ankervisserij vanuit de Westerschelde en Grevelingen :
 kostprijs vanaf 20 deelnemers : 25 €
 kostprijs voor de jeugd - 18 : 15 €
Wrakkentocht :
 kostprijs : 45 € bus niet inbegrepen (eigen vervoer
Ankervisserij vanuit : Nieuwpoort,Oostende,Blankenberge.
 kostprijs : 40 € Indien buiten de 10 mijlszone behouden wij 40€ De club past bij.
 voor jongeren -18 jaar 25 €
Afzegging
 Inschrijven voor een hengelwedstrijd ten laatste dinsdagmiddag voor 14 uur en via de
telefoon naar onze sportbestuurder Steve. Bij laattijdige afzegging dient u de
bootkosten te betalen !
Aasbestelling :
 Guido Breemersch : tel. 03/2525240

Wat te doen bij een ongeval :
 ongevalaangifte aangetekend opsturen naar het vast secretariaat te Blankenberge
binnen de 8 dagen na het ongeval. tel. 050/414077
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Kalender 2013



























zaterdag 19 januari : Kampioenenviering
dinsdag 22 januari : Algemene ledenvergadering
maandag 28 januari : Wedstrijd 1 Grevelingen
vrijdag 15 maart : Binnenbrengen materiaal voor
tweedehandsbeurs
zaterdag 16 maart : Tweedehandsbeurs zaal Gitschotel
zaterdag 30 maart : Wedstrijd 2 Blankenberge
zaterdag 6 april : Wedstrijd 3 Oostende
maandag 15 april : Wedstrijd 4 Nieuwpoort
zaterdag 27 april : Wedstrijd 5 Nieuwpoort
zondag 5 mei : Wedstrijd 6 Nieuwpoort
zaterdag 18 mei : Wedstrijd 7 Oostende
vrijdag 31 mei : Wedstrijd 8 Nieuwpoort
zondag 9 juni : Wedstrijd 9 Blankenberge
zondag 23 juni : Wedstrijd 10 Blankenberge
vrijdag 12 juli : Wedstrijd 11 Oostende
vrijdag 2 augustus : Wedstrijd 12 Oostende
zaterdag 14 september : Wedstrijd 13 Nieuwpoort
zaterdag 12 oktober : Wedstrijd 14 Blankenberge
zaterdag 19 oktober : clubactiviteit
zondag 20 oktober : clubactiviteit
vrijdag 25 oktober : Wedstrijd 15 Westerschelde
zaterdag 2 november : Wedstrijd 16 Blankenberge
zaterdag 16 november : Wedstrijd 17 Nieuwpoort
zaterdag 30 november : Wedstrijd 18 Blankenberge
zaterdag 7 december : Wedstrijd 19 Blankenberge
vrijdag 13 december : Wedstrijd 20 Neeltje Jans
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S.Z.H.C.Antwerpen

Neeltje Jans 8° wedst
kl

MS Andromeda

gew icht

stuks bootplaats

datum 21/12/12

SB Andromeda gew icht

stuks bootplaats

1

1 Annaert,P

6680

39

4

1 Annaert,P

6680

39

4

2

1 V.D. Wouwer,R

5660

38

15

2 Paelinck,A

6260

32

9

3

2 Paelinck,A

6260

32

9

3 Cooreman,D

5420

30

7

4

2 Devijnck,D

5640

37

11

4 Dobbelaere,M

5000

30

2

5

3 Cooreman,D

5420

30

7

5 Bevilacqua,A

4240

26

3

6

3 Azaert,F

4500

26

14

6 Breemersch,G

4160

26

10

7

4 Dobbelaere,M

5000

30

2

7 Lodewijkx,L

3780

24

5

8

4 Jacobs,J

4280

28

12

9 Horemans,P

3200

19

8

9

5 Bevilacqua,A

4240

26

3

9 Smet,J

2780

15

1

10

5 Van Ostaede,S

4180

26

17

10 Dirickx,J

2040

13

6

11

6 Breemersch,G

4160

26

10

12

6 Jungers,R

2960

19

19

13

7 Lodewijkx,L

3780

24

5

14

7 D'Hert,B

2860

18

13

15

8 Van De Velde,Ch

2710

16

18

15

9 Horemans,P

3200

19

8

18

9 Smet,J

2780

15

1

18

9 Artemieff,V

2180

14

16

1 V.D. Wouwer,R

5660

38

15

2040

13

6

2 Devijnck,D

5640

37

11

3 Azaert,F

4500

26

14

4 Jacobs,J

4280

28

12

5 Van Ostaede,S

4180

26

17

6 Jungers,R

2960

19

19

7 D'Hert,B

2860

18

13

8 Van De Velde,Ch

2710

16

18

9 Artemieff,V

2180

14

16

19 10 Dirickx,J

totaal

43.560

254

BB Andromeda gewicht stuks bootplaats

10
totaal

78.530

476

11
11
13

Omstandigheden
Z/ZW 3/4, bewolkt met grote opklaring op de middag
temperatuur: 8 C°
licht golvende wateroppervlak
geringe stroming
goede hengelomstandigheden

totaal
totaal

34.970
78.530
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222
476

Nieuwsbrief 2013
Vrienden,
Alle bestuursleden van Sodipa-Zeehengelclub, Dennis, Frans, Gie, Marcel, Mario, Steve, Steven, Sven, en
mijzelf, wensen jullie en familie een kalm, gelukkig en vrolijk nieuw jaar toe, zelfs nà de 21 ste van deze
maand december.
En een sportief en succesvol kampioenschap 2013 met volle tonnen vis om vrouwlief te verwennen.
Traditiegetrouw geven wij een opsomming van onze geplande feest- en andere activiteiten, alsook onze
geplande wedstrijden, in deze “online-nieuwsbrief” (deze brief wordt ook fysiek verstuurd naar alle leden
die geen e-mailadres bezitten of hebben opgegeven).
Lidgeld 2013:
Onze penningmeester, Gie, heeft de voorzet gegeven binnen het bestuur om het lidgeld ook in 2013 niet te
verhogen. De clubgelden zijn dus:
 Sodipaleden en gelijkgestelden: 30 €;
 niet-sodipaleden: 40 €;
 gepensioneerden, voltijds studerende jongeren ouder dan 17 jaar, niet-actieve steunende leden: 25
€;
 jongeren tot en met 17 jaar: 15 €;
wanneer men aansluit na 30 juni 2013, dan worden volgende bedragen aangerekend:
 Sodipaleden, niet-sodipaleden, gepensioneerden, voltijds studerende jongeren ouder dan 17 jaar:
20 €
 Jongeren tot en met 17 jaar: 15 €.
Kampioenenviering:
Deze viering wordt gehouden in de feestzaal Gietschotel, Lode Van Berckenlaan 179, 2140 Borgerhout, op
zaterdag 19 januari 2013. Deuren gaan open om 18 uur.
Wie en wat wordt er gevierd/gehuldigd:
- onze sodipa-zeehengelkampioen 2012 (= goud), alsook de tweede in het klassement (= zilver)
en de derde (= brons);
- Beste veteraan (= + 60 jaar en vertrekkende in het jaar dat men 61 jaar wordt);
- Dagwinnaars, die allemaal tesamen worden opgeroepen;
- Rode lantaarn;
- Diploma’s voor de specimen;
- Allen die in 2012 vier wedstrijden hebben laten optekenen.
Ook de deelnemingsprijs blijft behouden op het niveau van 2012, namelijk 40 EUR, alles inbegrepen, menu
+ drank met uitzondering van de “sterke” dranken.
Menu:
Kippenroomsoep
"Mille Feuille" met gebakken zalmforelfilet op spinazie met Hollandaise saus
Parelhoenfilet met frambozensaus, gevulde peer met cassisbessen, gekarameliseerde groenten en
dauphine aardappelen
Gebakassortiment met vanillesaus
Wij vragen u met aandrang om uw reservering rond te maken uiterlijk op maandag 14 januari 2013,
kwestie om onze traiteur de gelegenheid te geven een correcte bestelling uit te voeren van de
benodigde eetwaren en ingrediënten. Bedankt.
Algemene ledenvergadering:
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De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 22 januari 2013 in onze vaste feestzaal
Gietschotel. Het beginuur is 19u30.
Sodipa’s visbeurs:
Zaterdag 16 maart wordt in onze vaste feestzaal “Gietschotel” een visbeurs gehouden van 2 de
handsmateriaal. Alle aangesloten leden kunnen op deze dag hun overtollig maar nog degelijk materiaal
aanbieden om dit verkocht te krijgen. Op de verkoopprijs zal de club een klein percentage inhouden,
kwestie de clubkas iets te spijzen. De benodigde info zal u nog worden overgemaakt.
Festivaldagen:
In 2013 wordt er geen Sodipa-zeefestival georganiseerd. Tijdens de algemene ledenvergadering zal door
Marcel reeds tekst en uitleg worden gegeven wat betreft de planning 2014.
Restaurantdagen:
De opbrengst van de restaurantdagen 2012 waren fenomenaal, dankzij de inzet van onze kok Robert (Van
de Wouwer) en de deelname van “eters” uit de polderdistricten. Dankzij deze dagen kunnen wij er
financieel weer een beetje tegen, zeker wanneer wij een “fit” zouden oplopen met de reservering en huur
van de visboten.
Hierdoor kunnen wij ook de lidgelden behouden op het oude niveau, alsook de prijs voor de deelname aan
ons kampioenenbal.
Ook de prijzentafel zal uitermate sterk worden gestoffeerd dankzij de voorzichtige strategie van onze
penningmeester voor alles wat met financiën te maken heeft, alsook door het engagement van Rik met zijn
Rik’s Tacle voor onze prijzentafel.
De traditionele restaurantdagen zullen vermoedelijk in 2013 vervangen worden door een mosselsouper, of
een tapa’s bar, of een Breugheliaanse avond of ………..
Jeugdhengeldag:
In 2013 wordt wederom een jeugdhengeldag gehouden, wat stilaan een dag wordt die stilaan bekend is in
geheel Vlaanderen, dankzij het organisatietalent van onze sportbestuurder Steven (Van Ostaede).
De Sodipa- jeugdhengeldag voor 2013 is nog niet gekend, maar zal zeker op tijd worden doorgegeven aan
onze leden.
Bijzondere beslissingen en initiatieven:
 In 2013 zal iedere kandidatuur het onderwerp uitmaken van een afzonderlijke bestuursbeslissing.
Wanneer personen vreemd aan het personeelsbestand van Sodipa, Sodico, Politie en Antwerpse
Haven hun kandidatuur stellen, is het mogelijk dat indien de balans tussen stadspersoneel en
buitenstaanders geen 60-40 % bedraagt, de buitenstaanders op een wachtlijst worden gezet in
afwachting van een normalisering van deze waardeverhouding;
 Alleen de leden die Sodipa-Zeehengelclub hebben opgegeven als moederclub, kunnen onze club
vertegenwoordigen op het Belgisch Kampioenschap, de Beker van de Vlaamse Gemeenschap en de
Beker van België en eventuele verdere finales; voor de deelname aan andere internationale
wedstrijden is men volkomen vrij om gelijk welke club te vertegenwoordigen;
 Internationale wedstrijden:
- Het clublid dat zich heeft ingeschreven voor deelname aan een internationale wedstrijd, onder
de noemer “Sodipa Zeehengelclub”, en een eerste vist op zijn boot, krijgt een
ondersteuningsprijs van 20 euro; de tweede van de boot krijgt 15 euro; dus een 1 ste en 2de prijs
per boot en niet in functie van het algemene deelnemingsklassement;
- Men mag inschrijven voor alle jaarlijkse internationale wedstrijden; in 2013 zijn dit 9
wedstrijden;
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De geviste plaats op deze internationale wedstrijden wordt niet geïntegreerd in het
clubklassement, maar de verviste internationale wedstrijden worden wel meegeteld in het
pakket van de minimaal vier clubwedstrijden die men moet vervist hebben om opgenomen te
worden in het eindklassement van de club, zodat men alsnog in aanmerking komt om te
participeren in de prijzentafel;
Bootprijzen:
 ankervissen: 40 €;
 wrakvissen: 45 €;
 de Goten: 45 €,
deze prijzen kunnen natuurlijk nog gewijzigd worden wanneer één of andere kostprijs onverwacht
de pan uitswingt;
Indien men zich kandidaat stelt voor een bestuursfunctie dient de kandidatuur schriftelijk toe te
komen op het secretariaat, p/a Azaert Fred, secretariaat, Oudedonklaan 61, 2100 Deurne of per email fred.azaert@gmail.com of per drager ten laatste op zondag 6 januari 2013, conform de
statuten, hoofdstuk II, artikel 2a; kandidaturen zijn welkom;
Men kan enkel geldig zijn kandidatuur indienen alsook geldig zijn stem uitbrengen op de algemene
ledenvergadering, als men zijn lidgeld correct heeft betaald uiterlijk op het moment dat de
algemene ledenvergadering wordt geopend door de voorzitter;
Verder kunt u alle nuttige en broodnodige documentatie/info vinden op onze website:
http://users.pandora.be/sodipa.zeehengelclub
-









Tot op één van onze evenementen en/of visdagen.
Sportieve groet vanwege het gehele bestuur,
de secretaris,
Fred

SAMENVATTING EVENEMENTEN:

1.
2.
3.
4.

Zaterdag 19 januari: kampioenenviering;
Dinsdag 22 januari: algemene ledenvergadering;
Zaterdag 16 maart: tweedehands visbeurs Sodipa;
19 en 20 oktober: eventueel plaatsvervangend initiatief voor de
restaurantdagen.
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KALENDER B.C.S.A.- B.A.- V.V.B.Z. - F.F.B.P.M. 2013
versie 03/11/12

Beker van de Vlaamse Gemeenschap:
zat
zat
zat

6 april.
27 april.
15 juni.

Beker te Blankenberge
Reservedatum te Blankenberge
Reservedatum te Blankenberge

Kampioenschap F.F.B.P.M.:
zat
zat

12 okt.
2 nov.

Kampioenschap te Nieuwpoort
Reservedatum te Nieuwpoort

Beker van Belgie:
zon
maa
zon
zon

29 sept.
11 nov.
1 dec.
8 dec.

Beker van België te Nieuwpoort
Reserve datum te Nieuwpoort
Reserve datum te Nieuwpoort
Reserve datum te Nieuwpoort ( indien selecties inters vervist zijn).

Kampioenschap van Belgie:
zon
zon
zon
zon

14 april.
5 mei.
2 juni.
30 juni.

Selectiereeksen te Blankenberge,Nieuwpoort en Oostende
Reservedatum selectiereeksen ( B.O.N.) of Finale te Oostende
Reserve datum te Oostende
Reserve datum te Oostende

Kampioenschap van Belgie Veteranen:
woe
woe

8 mei.
22 mei.

Kampioenschap te Blankenberge
Reservedatum te Blankenberge

Kampioenschap van Belgie Junioren & Beloften:
zat
zat
maa

12 okt.
2 nov.
11 nov.

Kampioenschap te Nieuwpoort
Reservedatum te Nieuwpoort
2e Reserve datum te Nieuwpoort

Internationalenselectiereeksen 2013:
vrij
zat
zon

18 okt.
19 okt.
20 okt.

te Blankenberge
te Blankenberge
te Blankenberge

15 nov.
16 nov.
17 nov.

reserve te Blankenberge
reserve te Blankenberge
reserve te Blankenberge

6 dec.
7 dec.
8 dec.

reserve te Blankenberge
reserve te Blankenberge
reserve te Blankenberge

F.I.P.S.-M WERELDKAMPIOENSCHAP CLUBS BOOT 2013:
2013 - MONTEGRO- 6ème Championnat du monde de Pêche à soutenir en
Bateau Clubs - te Tivat van 5 tot 12 oktober 2013

F.I.P.S.-M WERELDKAMPIOENSCHAP 2013 Senioren:
2013 - PORTUGAL - Setubal van 14 tot en met 21 september 2013

F.I.P.S.-M WERELDKAMPIOENSCHAP 2013 - Beloften:
2013 - PORTUGAL - Setubal van 14 tot en met 21 september 2013

Meerlandenwedstrijd " Nations Cup" 2013:
Van 9 t/m 12 mei te Blankenberge , ( organisatie België)

Team ontmoetingen op uitnodiging:
zat
zat

8 juni.
3 aug.

Challenge des Presidents FFBPM te Blankenberge
palingwedstrijd op uitnodiging te Oostende, inrichting E.C.B.- Oostende

Afdeling Jeugd
woe

1 mei.
jeugdhengeldag te Oostende
Van 27 okt. t/m 1 nov.
16° Jeugdkamp Boothengelen voor jongeren 12 t/m 18 jaar
te Nieuwpoort

Internationale wedstrijden:
zat
zat
don
zat
zat
zat
zat
zat
zat
zat

30 maart.
4 mei.
9 mei.
25 mei.
22 juni.
17 aug.
5 okt.
26 okt.
9 nov.
23 nov.

Espadon Cup te Oostende,inrichting E.C.B.- Oostende
Duo - Trofee te Nieuwpoort,inrichting N.F.C. - Nieuwpoort
Friendshipcup te Oostende , inrichting EFSA België
Robbyfish Festival te Blankenberge, inrichting R.Z.C. - Wommelgem
Noordzee Trofee te Oostende,inrichting G.Z.D. - Gent
Tongenfestival te Blankenberge,inrichting K.Z.V. Kasterlee
Newport Fishing Cup te Nieuwpoort,inrichting N.F.C.- Nieuwpoort
North Sea Festival te Oostende,inrichting E.C.B. Oostende
Gulle Festival te Blankenberge,inrichting Z.K.B. - Blankenberge
E.Z.V. - Trofee te Blankenberge,inrichting E.Z.V.- Zemst
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Verslag 8° wedstrijd 21/12/2012 vanuit Neeltje Jans.
De laatste wedstrijd van het jaar. Dat heeft wel iets. Al jaren proberen we de laatste
wedstrijd laat december te laten doorgaan op een grote boot. Iedereen erbij en met
de kerstdagen in het verschiet, is het meestal een hele leuke bedoening. Ook dit
jaar. Wrakken zou er niet van komen want de vis liet het niet toe. Geen vis op de
wrakken, dus ankeren op de schar. Van bij het begin was het al raak. Hier en daar
werden er zelfs al doubletten gevangen. Ok, ze waren niet zo dik als in Nieuwpoort
maar het was leuk. En
spannend. Danny en Fred
waren goed vertrokken en
met de regelmaat van de
klok draaiden ze mooie
scharren naar boven.
Iedereen deed zijn best
maar pas na de middag
draaide het tij en ook de
kansen. Iedereen begon
zijn vis te vangen en de
kampioenentitel kwam
dichterbij. Het was vooral
Dennis, Robert en Gie en
mezelf die dichterbij
kwamen. Maar door die
stille vissers die totaal
geen aandacht krijgen zijn
we ook deze keer weer
beetgenomen. Pierre die reeds 2 overwinningen op zijn naam schreef ging ook nu
weer oerend hard. Zo hard dat hij bij de weging de wedstrijd zonder pardon won !
Bangelijk. Niemand had dit zien aankomen. Hoe het met de rest was ? Spannend.
Allemaal tussen de 25 en 30 stuks. Robert die zelf ook weer een goede vangst had,
heeft daarmee de kampioenentitel op zak. Prachtig Robert. En Danny en Fred…..die
zijn wat teruggevallen na de middag en Danny zijn scharren waren wat aan de kleine
kant. Een prachtige sportdag met zeer veel kameraadschap ! Wat willen we nog
meer.
Mario

Verslag 7° wedstrijd 10/11/2012 vanuit Nieuwpoort.
Hoewel, zowel de weer- als en vooral de vangstvoorspellingen zeer goed waren,
schreven er toch maar 13 hengelaars zich in. Vreemd, want de vorige jaren was het
in november steeds drummen voor een plaatsje op de boten. Mannen, als iemand
daar een uitleg voor heeft, laat mij dat dan weten want ik ben er nieuwsgierig naar.
Met een wind Z 3 was de zee rustig en de hoge bewolking met regelmatig zon
maakten dat het een ideale hengeldag werd. Het begon anders niet goed. De
Franstalige Federatie, die zijn kampioenschap ging vissen, had een groot probleem
gezien de schipper van één van hun vaartuigen niet kwam opdagen. Na overleg met
de bootverantwoordelijke gingen wij ermee akkoord om één boot af te staan. Er werd
ook nog van boot gewisseld met Robbyfish Zeehengelclub waardoor onze 13
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deelnemers dan toch nog enigszins comfortabel konden vissen. Bijna iedereen
tevreden ondanks de hectische toestand….Als dat geen solidariteit is tussen de
hengelaars, dan weet ik het ook niet meer. Toen wij na een uurtje varen om 9.25
uur voor anker gingen met de 2 boten, was het juist over hoog water en zat de
stroom er reeds goed in. Op het ogenblik dat de eerste lijnen de bodem raakte was er
enige verwarring want de hengeltoppen bewogen onmiddellijk herhaaldelijk en hevig
door, in zoverre dat we dachten het te licht lood op drift was … maar niets was
minder waar want bij het opdraaien om van lood te veranderen bleken er 3 wijtingen
zich te hebben vastgebeten. Over een snel begin gesproken! Aan bakboordzijde en
achteraan de boot waren het evenwel allemaal ondermaatse vissen. Raf Ivens en in
mindere mate André Paelinck kregen wel enkele mooie wijtingen en scharren
gehaakt. Wanneer de schipper vernam dat op meerdere andere vaartuigen, een ½
mijltje verderop, het veel beter ging, werd beslist om met onze 2 boten te verkassen.
Een goed initiatief zo bleek want de vangst van mooie maatse scharren en wijting was
er een gevolg van. De uptide plaatsen waren goed maar het waren toch vooral de
plaatsen achteraan de boot die de meeste maatse vis opleverden. Het werd een erg
snelle visserij. De dagwinnaar zou tussen hen moeten gezocht worden.Toen de
stroom rond 12.45u erg begon te minderen werd het nog beter!! Toen kwamen op de
beide boten de mooiste vissen aan boord. Wijting van 40 cm en scharren van over de
30 cm waren geen uitzondering. Ja, voor zulke momenten , waarbij je hartslag
merkbaar versnelt omdat de hengeltop zwaar doorbuigt en de tripletten vis slechts
met moeite naar boven kunnen gedraaid worden, daar doen wij het voor en is het
genieten. Bij het keren van de tij, zo rond 13.20 uur, waren die joekels plots
verdwenen en kregen wij wel veel ondermaatse vissen gehaakt en slechts af en toe
een maatse tenzij…. je snel overgeschakeld was naar de spreader. Die leverden weer
maatse vissen van +-30 cm op maar wel bijna uitsluitend wijtingen. Bij het
aantrekken van stroom werd er weer overal mooi vis gevangen maar toch niet meer
zo spectaculair als voordien. Als aas deden de al dan niet bevroren tappen het zeer
goed. Wanneer de wijting zich weer liet verschalken gebeurde dit dikwijls op
leeglopers. Op de Leona II had ik een mooie voorsprong opgebouwd en hoewel
Robert V.D.Wouwer er na de middag furieus tegen aan ging, hij kon zijn achterstand
niet meer inhalen. Ik vernam van Mario dat op de Wilma iedereen regelmatig zijn
visje ving. Het was evenwel Steven, die in het begin aan een hoog tempo erg mooie
vissen wist te haken, die de leiding nam en die positie tot het einde wist vast te
houden. Danny Devijnck en de andere vissers waren al op achtervolgen aangewezen.
Vooral de plaatsen achteraan op de boot waar de beste. Er werd die dag heel wat
afgelachen (hé Charles!) en al snel werd de moeilijke ochtend vergeten. ’ s Avonds
was het gezellig in café Au Pont Albert: de rijkelijk vloeiende drank en de veel te
gaar geserveerde spaghetti met tomatensa…watersaus zorgden voor een
“aangename” warme sfeer. Toch een zeer leuke dag en een stevige verbroedering
met de Robby Fishers. De meerdere “Bobs” zorgden ervoor dat iedereen ook veilig
thuis kwam. Met 83 vissen, goed voor 17.740kg, werd ik dagwinnaar voor Steven
Van Ostaede 54 vissen (12,320kg) en Robert Van De Wouwer 12,700kg. Mannen tot
de volgende wedstrijd en hopelijk met meer hengelaars!. Gie
---------------------------------------
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6° wedstrijd op 20/10 vanuit Blankenberge
Sorry mannen maar hierover werd er geen verslag geschreven.
Gie
---------------------------------------

Verslag 5° wedstrijd op 4/8/12 vanuit Oostende.
Met 18 hengelaars vertrokken wij voor onze 5° wedstrijd naar de Middelkerkebank op
zo’n 2 mijl uit de kust. Met een wind Z-ZW 3 was de zee vrij rustig en gezien de zon
van de partij was, beloofde het een prettige visdag te worden. Wij waren met de 3
boten snel ter plaatse en reeds om 900 uur kon er voor de wedstrijd gevist worden.
Wij stelden als snel vast dat er op dat ogenblik een matige stroming stond. Het
duurde dan ook niet lang of de eerste vissen kwamen aan boord. Veelal betroffen het
scholletjes van net boven de maat of bot. Schar of wijting waren niet aanwezig.
Ook nogal wat ondermaatse vissen werden gehaakt maar die gingen direct terug het
water in. Dit alles was nu niet iets om over naar huis te schrijven, maar je was wel
heel de tijd bezig. Op onze vraag wou de schipper van de Ocean het wel eens gaan
proberen aan de rode boei gelegen op de buitenstroom. Wij zijn toen verkast maar
beter was het daar zeker niet. Na 45 minuten slechts 3 maatse vissen. ..Wij zijn dan
maar snel teruggekeerd. Als aas deden wormen en verse tappen het goed. Zagers
en messen daarentegen niet. Na de middag, toen de stroom sterk verminderde en
tenslotte wegviel, waren daar plots de makrelen!!! De aanbeten van de toch wel uit
de kluiten gewassen vissen waren ronduit spectaculair. De hengels plooiden krom, de
lijnen gingen van links naar rechts en omgekeerd en de vissen (soms 3 tegelijk)
lieten zich zeer moeilijk naar boven draaien. Ja, dit was hengelsport van de bovenste
plank! Voor de wedstrijd kwam daar nog bij dat er tussen die makrelen ook nog
horsmakrelen zich vastbeten . Joekels van 35 tot 38cm die wel meetellen voor de
uitslag. Wat ik toen ook vaststelde was het feit dat wanneer de zon scheen het niet
lang duurde voor je die geweldige aanbeet kreeg. Kwam er een wolk voor die zon dat
duurde het veel langer eer die vechters zich lieten verschalken. Deze prachtige
periode duurde tot de kering van het tij achter de rug was en de stroming er terug
volop in kwam. De vangst van alle soorten vis werd beduidend minder. Bij ons op de
boot was er één uitzondering. Had Robert Van De Wouwer nu niet bepaald de beste
positie bijeen gevist in de voormiddag ,dan veranderde dat nu snel. In de volle
stroming en met een stuitend ankerlood ving hij elke keer weer een schol of bot, dit
soms per twee. De bootwinnaar was dan ook snel gekend. Toen de wedstrijd om
16.00 uur werd beëindigd kon hij 25 maatse vissen naar de weging brengen. Van de
andere boten kreeg ik spijtig genoeg geen relaas maar ik denk dat, buiten het
verkassen, hun verhaal ongeveer hetzelfde is als het onze. Bij de weging bleek dat
Robert niet alleen booteerste was maar ook wedstrijdwinnaar, dit vóór Dennis
Cooreman en Steven Van Ostaede, beiden Ook bootwinnaar én in zeer goede doen.
Proficiat aan de winnaar.
Gie
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Einduitslag competitie 2012
Algemeen
pl

naam

punten gewicht aantal wedst

1 Van De Wouwer,R

10

45570

6

2 Breemersch,G

12

34220

6

3 Cooreman,D

12

29290

4

4 Annaert,P

14

30460

7

5 Paelinck,A

14

16150

6

6 Dobbelaere,M

16

28560

8

7 Van Ostaede,S

16

22180

4

8 Devijnck,D

24

17160

4

9 Jungers,R

25

26520

5

10 Horemans,P

29

1640

5

11 Lodewykx,L

32

33920

6

12 Jacobs,J

32

22960

6

13 Van De Velde,Ch

34

15540

4

14 Van De Vijver,P

35

15160

4

15 Leemans,R

35

7110

7

16 Artemieff,V

38

23880

7

17 Azaert,F

47

12460

4

18 Dirickx,J

50

11680

5

19 De Bie,M

51

9550

4

20 Dupuis,L

52

7540

4

21 Smet,J

61

15450

4

Van de 19 geplande wedstrijden zijn er 8 doorgegaan.
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Einduitslag competitie 2012
Gewicht
naam

pl

gewicht

aantal wedst

1 Van De Wouwer,R

45.570

6

2 Lodewykx,L

35.750

6

3 Breemersch,G

35.120

6

4 Dobbelaere,M

30.580

8

5 Annaert,P

30.460

7

6 Cooreman,D

29.290

4

7 Jungers,R

26.520

5

8 Jacobs,J

24.340

6

9 Paelinck,A

23.890

6

10 Artemieff,V

23.800

7

11 Van Ostaede,S

22.180

4

12 Leemans,R

19.770

7

13 Horemans

17.680

5

14 Devijnck,D

17.160

4

15 Van De Velde,Ch

15.540

4

16 Smet,J

15.450

4

17 Van De Vijver,P

15.160

4

18 Azaert,F

12.460

4

19 Dirickx,J

11.680

5

20 De Bie,M

9.550

4

21 Dupuis,L

7.540

4
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Einduitslag competitie 2012
stuks
pl

naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

stuks

Van De Wouwer,R
Lodewykx,L
Breemersch,G
Cooreman,D
Dobbelaere,M
Annaert,P
Jungers,R
Jacobs,J
Paelinck,A
Artemieff,V
Leemans,R
Van Ostaede,S
Devijnck,D
Horemans
Smet,J
Van De Velde,Ch
Dirickx,J
Van De Vijver,P
Azaert,F
De Bie,M
Dupuis,L
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256
213
172
168
165
164
147
135
125
121
103
101
88
84
84
79
73
69
61
43
31

Met de bus naar Weymouth
De weergoden waren ons de eerste drie dagen niet gunstig gezind. Er stond een stevige wind
vijf tot zes Beaufort, maar gelukkig kun je op deze bestemming altijd wel ergens een plekje
vinden waar je in de luwte van Portland voor anker kunt gaan.
De landlady van het guesthouse waar we verbleven, vertelde ons
dat ze een week voordien ook een groep vissers over de vloer
had gekregen en de kerels hadden zoveel pladijs gevangen dat ze
er zelfs aan haar buren hadden gegeven. Er zaten exemplaren
van 5 tot 7 pond tussen. Dergelijke vangsten waren voor ons
helaas niet weggelegd. Wind en getijdenstroming werkten niet
samen en daardoor was het niet mogelijk om mooi te driften over
de mosselbanken waar de pladijzen vertoefden. Er werden dan
maar ook enkelen gevangen. We gingen dan maar voor anker
aan de rand van de Shambles bank of nabij de dichter bij de kust
gelegen riffen. Ruwe haai, congers en diverse roggensoorten
vielen ons daar ten deel. We vingen zelfs diverse golfroggen,
oftewel (Undulate Ray) Deze elders vrij zeldzame roggensoort kun je in Weymouth
regelmatig aan de haak slaan wij vingen ze regelmatig to zelfs 9 kilo. Die laatste vis woog
slechts 200 gram minder dan het huidige Engelse record en is een potentieel Belgisch record.
Tijdens de eerste 3 visdagen hielden de schippers van de tijger Lilly, Meerkat en Topcat de
stemming er in door een species competitie te organiseren. Wie na vier dagen de meeste
soorten had gevangen won een hengel. Het beste resultaat bedroeg 15 soorten en door alle
hengelaars bij elkaar werden er
zelfs meer dan
20 soorten gevangen. De
laatste visdag
verliep alles naar wens, mooi
weer en weinig
wind. Ideaal dus om naar de
Kidney bank te
gaan om een partijtje te gaan
touwtrekken
met de blonde roggen. Er loop
op deze 40 tot
60 meter diepe stek een sterke
stroming en die
maakte gewichten van een kilo
absloluut
noodzakelijk om je aas tegen de
bodem te
houden. Zelfs als de stroming
afnam had je
nog steeds 650 gram nodig om
op de grond te
blijven liggen. Niet op alle
boten was het
roggenfeest. Zoals het ook in België is, was het daar ook afhankelijk van de ligplaats. Zo
werden er op de ene boot bijna 20 grote roggen gevangen en op de andere slechts 5 kleinere.
We hebben onze laatste dag afgesloten met een lekkere Oriëntale maaltijd in het bijzijn van
onze schippers. De nodige bedankingen en prijzen gingen over en weer. Na het nuttigen van
onze maaltijd zijn we met zen allen(of toch bijna) de plaatselijke kroeg in gekropen om nog
enkele pinten te pakken met de locals ! De terugreis was zeer voorspoedig en iedereen was
al plannen aan ’t maken voor 2014 want dan is het weer zover ! Spijtig genoeg is dat weer
even wachten maar tijd genoeg om te sparen. Wij bedanken hierbij Marcel en zijn
medewerkers voor de puike organisatie.
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