edankt postbode voor het bedelen van ons clubblad !
Niet verdeelde post retour : Mattheus Corvensstraat 97 Deurne 2100
Vier maandelijkse uitgave (juni-juli-augustus-september) nr 1/2007
Uitgifte kantoor :
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Azaert Freddy
Opmaak :
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste visvrienden,
Ondertussen zijn we al enkele maanden verder en hebben we onze eerste 5
wedstrijden achter de rug. In tegenstelling tot vorige jaren is dit een goed
gemiddelde.
Minder goed nieuws is de meerprijs die we moeten betalen voor de kleine boten in
onze Belgische havens. We hebben in het bestuur bewust gekozen om dit aan de
leden door te rekenen. (We kunnen niet anders) Daarom betalen we vanaf 1 april, en
spijtig genoeg is dit geen grap, € 38 voor een boottrip. We zijn er ons van bewust
dat dit veel geld is. Besprekingen hoe we jullie tegemoet komen zijn bijna rond.
Belangrijk voor onze club zijn de bijkomende inkomsten. Deze inkomsten komen
voornamelijk door onze restaurantdagen. Daarom is het zo belangrijk dat jullie
zoveel mogelijk familie en vrienden hiervoor inschrijven. Lukt het om familie of
vrienden in te schakelen, kom dan gewoon zelf even tafelen. De producten die we
gebruiken zijn van topkwaliteit en onze mensen in de keuken halen het beste uit
zichzelf.
Wie zich geroepen voelt om een handje te komen toesteken is zeker welkom. Graag
melden aan onze feestbestuurders Robert V D Wouwer of Frans Robberecht.
Ondertussen hebben we in het nieuwe bestuur afscheid moeten nemen van Frank
Spruyt. Lange tijd verzorgde hij ons clubblad en was onze secretaris. Ook Clem
Reel-Terrijn onze vorige adj. Sportbestuurder en Marc Veerman als Raadslid zijn
uit het bestuur. In naam van het bestuur wil ik hen bedanken voor de jaren trouwe
dienst. Ze hebben zich steeds belangeloos ingezet voor onze club. Frank zijn
functie wordt ondertussen overgenomen door Guido en mezelf en Steve heeft er
ondertussen een adj- Sportbestuurder bij. Steven Van Ostaede. We mogen ook
Sven Audenaert niet vergeten die zich nu al heeft opgeven als medewerker voor het
sportbestuur.
Als laatste wil ik afsluiten met jullie nog een tof visjaar toe te wensen en hopelijk
jullie te kunnen begroeten op onze mossel en of restaurantdagen.
Mario

Bezoek onze website http://users.pandora.be/sodipa.zeehengelclub/
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Sponsors

De Vereniging der Belgische Foornijveraars –
Afdeling Antwerpen

”voorzitter dhr. Guillaume Borremans, zaakvoerder “Nie warm, nie willen”, Carrettestraat 26, 2170 Merksem,
Gsm-nummer 0475/61 90 83;
ALLE FOREN TE HOUDEN IN ANTWERPEN EN DISTRICTEN TIJDENS HET EXPLOITATIEJAAR
2007
Antwerpen:
Sint-Andriesplaats - Voorjaarsfoor:
De Coninckplein - Voorjaarsfoor:
Sint-Jansplein - Voorjaarsfoor:
Offerandestraat - Paasfoor:
Sinksenfoor:
Steenplein - Julifoor:
Steenplein - Augustusfoor:
Frederik Van Edenplein - Zomerfoor:
Sint-Annastrand – Zomerfoor:
De Coninckplein - Najaarsfoor:
Kielpark - Najaarsfoor:
Sint-Jansplein - Najaarsfoor:
Abdijstraat - Eindejaarsfoor:
Groenplaats - Eindejaarsfoor:
Offerandestraat - Eindejaarsfoor:
Berchem:
Zillebekelaan - Carnavalfoor:
Singel - Meifoor:
Zillebekelaan - Zomerfoor:
Driekoningenstraat - Septemberfoor:
Berendrecht:
Solfplaats – Voorjaarsfoor:
Solfplaats - Zomerfoor:
Borgerhout:
Karel De Preterlei-Gitschotelwijkfoor:
Turnhoutsebaan - Reuzenstoetfoor:
Deurne:
Arena - Paasfoor:
Wim Saerensplein - Meifoor:
Ruggeveld - Meifoor:
Gallifortlei - Jaarmarkt:
Gallifortlei - Braderijfoor:
Parking Keteleer - Braderijfoor:
Ekeren:
Kristus Koningplein - Carnavalfoor:
Kristus Koningplein - Jaarmarktfoor:
Driehoekstraat - Bossenfoor:
Kristus Koningplein - Septemberfoor:
Hoboken:
Kioskplaats - Meifoor:
Kioskplaats - Septemberfoor:
Merksem:
Sint-Franciscusplein – Kleine Foor:
Laaglandlaan - Tuinwijkfoor:
Sint-Franciscusplein – Grote Foor:
Wilrijk:
De Bist - Lentefoor:
De Bist - Zomerfoor:
Zandvliet:
Botermarkt - Keizerrijden:
Botermarkt - Zomerfoor:

10 maart t/m 4 april;
10 maart t/m 4 april;
10 maart t/m 4 april;
28 maart t/m 15 april;
26 mei t/m 1 juli;
1 juli tot 30 juli;
10 augustus tot 22 augustus;
15 juli t/m 30 juli;
veertien dagen in augustus;
27 oktober t/m 21 november;
27 oktober t/m 21 november;
24 november t/m 26 december;
afhankelijk winkelvereniging;
1 december tot 6 januari 2008;
19 december t/m 6 januari 2008;
3 maart t/m 7 maart;
27 april t/m 20 mei;
15 juni t/m 27 juni;
7 september t/m 9 september;
28 april t/m 6 mei;
25 augustus t/m 29 augustus;
17 augustus t/m 22 augustus;
15 september;
31 maart t/m 11 april;
20 mei t/m 25 mei;
26 mei t/m 30 mei;
10 juni;
7 september t/m 9 september;
7 september t/m 9 september;
3 maart t/m 5 maart;
27 april t/m 2 mei;
11 augustus t/m 15 augustus;
21 september t/m 26 september;
28 april t/m 7 mei;
8 september t/m 17 september;
9 juni t/m 17 juni;
4 augustus t/m 7 augustus;
25 augustus t/m 2 september;
12 mei t/m 21 mei;
4 augustus t/m 16 augustus
25 maart;
14 juli t/m 22 juli.
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DE WEDSTRIJDKALENDER
15/02/07 NEELTJE JANS
03/03/07 BLANKENBERGE
18/03/07 OOSTENDE
08/04/07 BLANKENBERGE
20/04/07 OOSTENDE
04/05/07 NEELTJE JANS
20/05/07 NIEUWPOORT
03/06/07 BLANKENBERGE
22/06/07 NIEUWPOORT
08/07/07 GREVELINGEN "dagvissen"
28/07/07 GREVELINGEN "avondvissen"
17/08/07 GREVELINGEN "avondvissen"
01/09/07 GREVELINGEN "dagvissen"
12/10/07 BLANKENBERGE
27/10/07 NIEUWPOORT
10/11/07 BLANKENBERGE
23/11/07 OOSTENDE
02/12/07 BLANKENBERGE
14/12/07 NEELTJE JANS
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NIEUWSBRIEF
Beste vrienden,

De competitie van 2007 is reeds enkele maanden geleden van start gegaan
met een dagje wrakvissen vanuit Neeltje Jans.
De eerstvolgende wedstrijden gaan door vanuit Belgische havens. Tijdig inschrijven is de
boodschap.
De Europese Unie heeft bepaald dat, voor alle landen binnen de Unie, er een zelfde
regelgeving moet zijn met betrekking tot de brandstof voor pleziervaartuigen.
Tot nu toe genoten, in meerdere landen, de eigenaars van motorboten en zeilboten
(hulpmotor) van een gunsttarief. Te verstaan dat zij met “stookolie” (gekend als de rode
diesel) mochten varen. Hier gold dus een veel voordeliger fiscaal tarief.
België, Engeland en Malta hebben gepoogd om alsnog een uitzonderingsmaatregel te
bekomen maar de Unie ging daar niet op in.
Vanaf 1 januari 07 is het de schippers van pleziervaartuigen binnen de Europese Unie
verboden om nog met rode diesel te varen.
De schippers zullen bijgevolg ongeveer 0.5 euro meer per liter brandstof moeten betalen.
Zij gaan dit doorrekenen aan de hengelaars.
Na een (woelig) overleg tussen de schippers en de verantwoordelijken van het verbond(
VVBZ) werd overeengekomen dat er per hengelaar 38€ zal moeten betaald worden in plaats
van de huidige 32€!
Vanaf 1 april zal deze prijs door de schippers aangerekend worden.
Hou hiermee rekening voor de wedstrijd van 8 april 07 en volgende!
2/ Zoals u waarschijnlijk reeds gehoord of gelezen heeft is het in Nederland, sedert 1
januari 2007, verplicht om te beschikken over een vispas indien men in Nederlandse
wateren wil vissen.
De club heeft 4 wedstrijden op het Grevelingenmeer gepland én geboekt. Er stelde zich
hierbij een probleem want voor het vissen op dat meer heeft men die vispas of een
zeevispas nodig.
Dit zou een kostelijke grap worden want één zeevispas kost 22 €….
Steve en Mario hebben deze zaak aangekaart bij de booteigenaar en bij de Nederlandse
overheid. Door de druk op de ketel te houden met veel telefoontjes en mailtjes zijn zij
erin geslaagd om een regeling te bekomen!! De personen die van op de (beroeps)boot
hengelen hoeven niet in het bezit te zijn van een vispas. Het zo snel bekomen ( +-8 weken)
van zulk een specifieke regeling door de overheid, had in België nooit gekund. De schipper
zal bijgevolg zijn prijs niet verhogen.
Per lid blijft het dus 20€. Dat is dan toch goed nieuws.
3/ Frank Spruyt heeft om persoonlijke redenen zijn ontslag gegeven als bestuurslid. Frank
zat reeds vele jaren in het bestuur. Als redacteur was hij verantwoordelijk voor het
clubblad en hij was ook lange tijd adj-secretaris en de laatste jaren secretaris.
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Het bestuur dankt Frank voor zijn jarenlange inzet.
Gezien de club thans zonder secretaris zit werden de taken tijdelijk onder de andere
bestuursleden verdeeld. Ikzelf zal de ledenadministratie en de contacten voor mijn
rekening nemen. Mario zal zich met het clubblad bezighouden en Freddy Azaert maakt de
verslagen en zal de infodoorstroming binnen het bestuur verzorgen.
4/ Aas
Voor alle duidelijkheid toch nog even de regeling voor de aasbestelling uitleggen.
Bij Robert Van De Wouwer kan je geen aas meer bestellen. De leden die bij hem bestelden
zullen er bijgevolg zelf moeten voor zorgen ofwel kunnen zij dit nog via mij doen.
Gezien de pierensteker uit Deurne zijn activiteiten overgedragen heeft aan een persoon
uit ESSEN (dit is nu niet direct bij de deur) verzoek ik jullie om volgende regeling in acht
te nemen:
------------Bestel je pieren zo vroeg mogelijk.-------------------Wanneer er op zaterdag wordt gevist kan je bestellen tot dinsdagavond 22.00 uur.
Wordt er op zondag gevist dan is het woensdagavond enz.
Later kan en zal ik geen bestellingen meer aannemen. De man uit Essen heeft veel klanten
en in een drukke periode of een periode waar er moeilijk aas kan gestoken worden, is ook
hier de regel eerst is eerst en ik geef wat ik heb!
Tappen bestel je bij Steve. Ook hier gelden dezelfde afspraken zoals hierboven
besproken.
Je mag ervan overtuigd zijn dat bij slechte weersomstandigheden waarbij een afgelasting
mogelijk is, wij alle moeite doen om het aas af te bestellen en ervoor te zorgen dat er geen
kosten zijn. Dit is zeker niet vanzelfsprekend!
5/ Hier bijgevoegd vind je het lidkaartje van het VVBZ voor 2007. Dit is tevens het
clublidkaartje. Je moet dit kaartje steeds bij je hebben als je gaat vissen met een
vaartuig die voor het VVBZ vaart. Het is tevens het bewijs dat je verzekerd bent.
(Zij die huidig rondschrijven krijgen via e-mail en hun lidgeld betaalden zullen eerstdaags
het lidkaartje toegestuurd krijgen).
Ik wens jullie nog veel hengelgenot,
Vriendelijke groeten,
Voor het bestuur,
De penningmeester
G. Breemersch
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WEDSTRIJDPAGINA

Verslag 2° wedstrijd op 08/04/07 vanuit Blankenberge.
Na enkele afgelaste hengeldagen zag het er voor de wedstrijd vanuit Blankenberge goed
uit. Van de 19 ingeschreven hengelaars daagden er uiteindelijk 17 op. Het weer was zoals
voorspeld 2/3 ZZW met een matige stroming en een lichtgolvende zee. Neem daarbij nog
een verwachte temperatuur van ongeveer 18°C en je kan best over uitstekende
hengelomstandigheden spreken. Juist over de “Gootebank” zou er gevist worden. Iedereen
die daar de bodem kent weet dat het niet direct de gemakkelijkste visserij is maar de kans
op een verrassende vangst is er wel het grootst. De ankerplaats zou bepalend zijn voor de
bootvangsten. De mist bemoeilijkte wel het uitvaren maar gezien het snelle en goed
uitgeruste vaartuigen zijn waren wij uiteindelijk na ongeveer 50 minuten varen ter plaatse.
Omstreeks 09.45 uur werd het startsein gegeven. Was het op de Moon Raker lang wachten
op de eerste maatse vis dan bleek dit op de Compromisse en de Morgenstond anders te
verlopen. Daar kregen de hengelaars onmiddellijk waarvoor ze gekomen waren.Op de
spreekwoordelijke uitzondering niet te na gesproken. Vraag het maar eens aan de Gaston.
Die had om 11.30 u nog geen enkele maatse vis… Op de Morgenstond was het wel feest.
Geregeld werd er wijting bovengehaald en meestal nog maatse ook. Alle vissen waren wel
erg mager. Bij ons was het pakken minder. Eerst kregen wij niets anders dan veel te kleine
gulletje aan de haak en nadien waren de ondermaatse scharen aan de beurt. De grootste
scharren werden met de messchelpen gevangen. Voor de rest maakte het soort aas niet
echt veel uit. Wel verspeelden wij meerdere onderlijnen door niet onmiddellijk te
reageren na een “forse” aanbeet. De grille zeebodem zal hier zeker mee te maken hebben.
Bij het uitvallen van de stroming was het ook nodig om de vis hoger te gaan zoeken en dus
o.a.met een strakke lijn te vissen. Dit gaf meer maatse wijting. Het bleef evenwel een
lotto! Om 15.30 uur was het dan gedaan en werd er binnengevaren. Bij de weging bleek al
snel dat één boot er torenhoog boven uitstak. Op de Morgenstond wist André Paelinck
maar liefst 37 maatse vissen te haken. Op de Bon Vivant was Jef Robberecht booteerste
met een schamele 7 visjes…. André werd dan ook dagwinnaar gevolgd door Robert Van De
Wouwer.
Gie.
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VERSLAG 3° WEDSTRIJD 2007 OP 20/04/07
Met 20 hengelaars vertrokken wij vanuit Oostende. De weersvoorspelling voor die dag leek
ons gunstig maar uiteindelijk gingen wij de zee op met de wetenschap dat het springtij was
(getijverschil van meer dan 5m) en dat er een N/NO wind stond van 4 B en na de middag
aanwakkerend 4/5. Het zou dus zeker niet rustig zijn. Er werd gekozen voor “de Uitdiep”
gelegen tussen de Oostendebank en de Middelkerkebank. Ik zat op de zeerob en dit was
de’ traagste’ boot. Na een uurtje varen gingen wij voor anker omstreeks 9.25 uur. De
wedstrijd kon beginnen. De stroming was er nog niet volledig doorgekomen en geregeld
kwam er vis naar boven. Spijtig genoeg ging het om ondermaatse schar of wijting. Gezien
de zwaar golvende zee kon je kleine aanbeten nauwelijks opmerken. Stuurboordzijde bleek
bij aanvang de beste zijde te zijn.Ikzelf had deze keer onmiddellijk de juiste hengelwijze
beet want met de eerst gemonteerde onderlijn ving ik minder kleine vis en geregeld een
maatse schar. Omstreeks 11.00 uur zag ik mijn hengeltop duidelijk langdurig doorbuigen en
nadien nog eens. Dat moest een mooi exemplaar zijn! Bij het binnendraaien voelde ik enige
weerstand maar niks spectaculairs tot ik de lijn van de bodem naar omhoog draaide! Keer
op keer plooide de hengeltop zwaar naar beneden en de lijn week uit naar links en rechts.
Toen de vis eindelijk aan de oppervlakte kwam en ik hem aan boord hees, bleek het te gaan
om een bot van 41cm. Even later ving ik er nog één maar deze was slechts 29 cm.Al bij al
goed voor mijn totaal gewicht. Achterin de boot was het in deze eerste periode huilen met
de pet op. Enkele ondermaatse visje en voor de rest niks,nietes. In zoverre dat Gaston en
Hugo dan maar een uiltje vingen… De zwaar golvende zee speelde, in die aanvangsperiode,
de hengelaars ook nog op een andere manier parten. Her en der bleken sommigen last te
hebben van zeeziekte (ik was ook bij die categorie). Gelukkig ging dat snel over. Rond de
middag hadden wij volle stroom en vreemd genoeg kon nu overal wel een maatse schar
gevangen worden. Bakboordzijde had toen de beste periode en Amedeé Vijt bewees dit
door 2 maal na elkaar 3 maatse vissen aan boord te brengen. Omstreeks 13.45 u viel de
stroming er volledig uit. Door de hoge golven (1.2 a1.4m) kon de spreader niet efficiënt
gebruikt worden. Veel vis werd in die laatste periode dan ook niet gevangen. Om 16.00 uur
eindigde de wedstrijd. Later aan de wal vernam ik dat op de “Dolfijn” Robert Van De
Wouwer een erg moeilijk dag te verwerken kreeg. Eerst voelde hij zich niet zo best, dan
weer wierp hij geregeld enkele lijnen stuk om vervolgens op het einde van de wedstrijd nog
enkele maatse vissen over boord te kieperen… ge zou voor minder beginnen sakkeren. Te
meer daar Fons Van Riel in goede doen was en Robert zijn adem constant in de nek voelde (
ni letterlijk opvatten hé mannen!) Op de Marie-Lissa wist Cois Bellemans zich te herpakken
na zijn “débacle” van Blankenberge, veertien dagen voordien. Hij moest uiteindelijk toch
de duimen leggen voor onze Pablo, altijd even minzaam, maar geregeld sterk uit de hoek
komende.En op de Ocean zul je vragen? Wel ik denk dat Jef, sedert dat hij erevoorzitter
is geworden, zich beter kan toeleggen op het hengelen want het is nu al de 2° keer dat hij
de beste van zijn boot werd. Lang geleden hé Jef.Uiteindelijk mocht ik mij dagwinnaar
noemen met 4,020kg vis. Die botten hebben mij zeker de overwinning bezorgd. Zo zie je
maar.
Gie Breemersch
7

VERSLAG 4°WEDSTRIJD OP 04/05/07 VANUIT NEELTJE JANS
Het zou een dagje wrakvisserij worden, zo was de 4° clubwedstrijd toch gepland. In het
begin van de week werd er reeds contact opgenomen met schipper gezien de
weersvoorspellingen spraken van 4 tot 5 Beaufort NO voor die vrijdag. De vangsten op de
wrakken bleken ook zeer slecht te zijn…. Wanneer dan enkele dagen later er een 5 tot 6 B
voorspeld werd was het bestuur ervan overtuigd dat de schipper de wedstrijd wel zou
afgelasten. Dat was dan wel buiten de schipper gerekend want die zei doodleuk dat hij nog
buiten was geweest en dat de golfjes slechts 50cm hoog waren. Hij stelde voor om die
vrijdag voor anker te gaan liggen en op schar en pladijs te gaan vissen. Hij had die week
hengelaars aan boord gehad die tussen de 50 en de120 scharren gevangen hadden. Dat leek
ons wel wat en aangezien hij zeker ging varen (ik kan nog gemakkelijk buiten met 5 B..) en
wij contractueel vastlagen kon niet anders dan voor het ankervissen kiezen. De discussie
over het vissen met de Nederlandse vaartuigen kan weer eens beginnen. Dus vrijdag gingen
20 hengelaars aan boord van de MS Maatje Adriana voor wat een rustig dagje scharvissen
moest worden. Na een goed uur varen gingen wij voor anker aan de bank in de omgeving van
het wrak van de “Meerkerk”. Omwille van de ruimte die iedere visser aan boord had, mocht
men met 2 hengels vissen. De wedstrijd begon omstreeks 08.15 uur. Nooit eerder startte
een wedstrijd van onze club zo vroeg. Vele hengelaars haalde de scharren per 2 en 3 naar
boven maar bijna evenveel werden teruggezet wegens : te klein. Zij haalden hun
minimummaat van 23 cm niet (er was vooraf beslist om de Belgische minimummaat voor
schar te hanteren). Er stond op dat ogenblik niet te veel stroom en toen die wat aantrok
kwamen de eerste maatse vissen aan boord. De trend was gezet en met de vangst van 2
botten van meer dan 40cm (één door Ronny Leemans en één door Theo Jerusalem) en
vooral de vangst van een rode poon van 37cm door Roger Jansen (nieuw clubrecord voor
zover ik kon nakijken), maakte iedereen aan bakboordzijde euforisch. Spijtig dat die
periode van korte duur was. Ondertussen waren wij op het vissen met één hengel
overgestapt, gezien de sterker wordende stroming en het feit dat niet iedereen met
voldoende zwaar én ankeren lood viste, wat voor nogal wat gesakker onder de hengelaars
zorgde. Omstreeks 11.00 uur deed zich een spijtig ongeval voor. Fons Van Riel gleed uit op
het dek en viel achterover. Hierbij bleef het linkerbeen onder zijn lichaam steken. Fons
kon nadien moeilijk op zijn been blijven staan. Met een elastisch verband van André
Palinckx kon de zwaar verzeerde knie verbonden worden. Fons beet door en viste al zittend
verder. Kranig en niet een beetje gedreven zeker! Waren de vangsten van maatse vissen,
voor de middag, eerdere mager aan stuurboordzijde dan veranderde dit in de namiddag.
Vooral John Dirickx, vooraan de boot en Cois Bellemans, midschips, hadden toen hun beste
periode. John ving een gulletje van iets over de 40cm en Cois, die ving geen 3 scharren ,
geen 2 scharren maar slechts één schar per inworp…. het was evenwel steeds een maatse
schar. Na 13.00 uur wakkerde de wind duidelijk aan en kwam dan uit het noordwesten. De
vissers die in het midden aan bakboordzijde stonden kregen wel wat water over zich heen.
Al droog Steven en Marc?Robert van de Wouwer kwam na de middag vanuit een verloren
positie terug. Hij bleek toen de juiste manier gevonden te hebben opdat vooral maatse
schar zich vastbeten. Hij ving het laatste wedstrijd uur meer dan de helft van zijn ter
weging aangeboden vangst. De wedstrijd werd, gezien de in de namiddag veranderde
weersomstandigheden met een half uur ingekort. Omstreeks 16.00 uur waren wij terug aan
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de wal. De weging bracht meerdere verrassingen. Vooreerst bleek Cois Bellemans aan
stuurboordzijde met 31 vissen de beste te zijn en ten tweede was Robert erin geslaagd om
toch nog 1° te worden aan bakboord, dit laatste was zeker buiten verwachting. Voeg daar
John Dirickx nog bij en je hebt het podium voor die dag. Proficiat Cois! Ik wil ook de leden
bedanken die Fons hielpen om veilig thuis te komen. Ik kan je nu zeggen (2 dagen na onze
wedstrijd) dat een eerste doktersonderzoek heeft uitgewezen dat hij niets gebroken of
gescheurd heeft. Verder onderzoek is evenwel nog noodzakelijk. Wij wensen Fons een
spoedig herstel toe.
Tot slot zul je vragen en waar zijn die 50 tot 120 scharren per hengelaar gebleven? Wel ik
heb ondertussen vernomen dat de schipper als minimummaat voor schar 20 cm hanteerde.
T’ja dan heb ik die dag ook mijn 120 scharren gevangen!!
Tot de volgende keer mannen!
Gie

Verslag 4°wedstrijd op 04/05/07 vanuit Neeltje Jans

Na het opvolgen van de raad van de schipper hebben we van onze wrakwedstrijd een
ankerwedstrijd gemaakt . Onze bestemming was Meerkerke bank. Deze bestemming is
vergelijkbaar met onze Belgische GOOTE BANK . Na ongeveer 45 min varen gingen we
voor anker. Met een dikke Noordoost 5-6 Beaufort en golven van 1.20 meter. Een mooi
"zeetje" zoals ze zeggen in de volksmond. We waren met 20 leden die kost wat kost een
visje wilden vangen . En ja, nadat het lood met aas de bodem raakte duurde het geen 2
minuten of er hing een triplet van scharren aan. Er zijn veel scharren van 20 en 22 cm
gevangen doch maar heel weinig die onze Belgische maat van 23 cm haalden. Aan beide
zijden van de boot werd goed gevangen. Opvallend werd midscheeps heel goed vis
bovengehaald. Achteraan was het dan weer huilen met de pet op. Uiteindelijk heeft
iedereen zijn visje gevangen. Gemiddeld werd er 10 tot 15 stuks maatse scharren per
persoon gevangen. Niet te spreken van de winnaar hé.
Zoals iedereen weet is dit resultaat voor een grote boot nog niet zo slecht. Ja en voor de
rest een mooie visdag met veel vis en een schitterende sfeer !!
We hopen allemaal dat het voor Alfons Van Riel, die ongelukkig ten val kwam, niet te erg
is.
Bedankt voor de leuke dag aan schipper johan.
Steve
Bezoek onze website http://users.pandora.be/sodipa.zeehengelclub/
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VERSLAG 5°WEDSTRIJD TE NIEUWPOORT OP 20/05/07
En toen waren wij nog maar met 10
Voor mij was de actiefste kern van clubhengelaars aanwezig, op enkele uitzonderingen niet
te na gesproken natuurlijk. Wanneer wij de voorspellingen mochten geloven dan zou die
zondag alles nochtans meezitten. Dus daar kon de geringe belangstelling niets mee te
maken hebben. Lag het dan aan de vertrekhaven of aan de slechte vangsten van de laatste
maanden? Het blijft gissen. In ieder geval vertrokken wij, na enig oponthoud, met 2 boten
vanuit Nieuwpoort de vlakke zee op. De stralende zon aan de blauwe hemel scheen ons
uitbundig toe…. laatste vangstberichten voor die bank, waren redelijk goed. Op mijn boot,
de Wilma, was het, buiten de kopplaatsen ,direct bingo. Hoewel in het verleden doorgaans
die bootzijde, waar de hengelaars weg van de kust vissen, de beste vangsten realiseerden,
was dit de 2 eerste uren op onze boot niet het geval. Zowel voor Jan Van De Wouwer en
later ook voor Louis Lepomme was het “werkendag”. Met de regelmaat van een klok werden
er doubletten van schar naar boven gehaald. O.k. de scharren haalde wel niet steeds de
minimummaat maar men was toch actief bezig en vervelen deed met zich zeker niet. Gezien
de scharren slecht licht gehaakt waren konden de meeste ondermaatse ongeschonden
teruggezet worden. Toen de stroming zich nog even doorzette kregen wij aan
bakboordzijde eindelijk ook onze maatse vis. Ook nu weer geregeld schar. Naar gelang de
stroming afnam konden wij ons ook verheugen op de vangst van meerdere gulletjes en
wijting. Spijtig dat al die rondvissen de minimummaat niet haalden. De vis beet op alle
soorten aas. Dan weer werden op de stinkende tap mooie exemplaren gehaakt, dan weer
met de verse tap of met een combinatie van leeglopen en messchelpen. Kortom je moest
experimenteren. Op de middag viel het aan stuurboordzijde stil terwijl Steven, Louis
Dupuis en ik nog regelmatig ons maats visje naar boven haalden. Het volledig stilvallen van
het getij, omstreeks 14.00uur, viel samen met de eerste regendruppels. Met de spreader
wist vooral Steven Van Ostaede nog mooie maatse vis boven te halen. Hij kon dit systeem
echter niet lang gebruiken want na amper 20 min was de boot gekeerd en kregen wij volle
stroom en volop regen… Voor Louis Dupuis en voor mezelf was het laatste uur de beste. De
ene bovenmaatse schar na de andere liet de hengeltop nerveus trillen.Toen om 16.00 uur de
wedstrijd werd afgeblazen wisten wij dat het zou spannen voor de eerste bootplaats. En
wat op de ander boot? Wel ik vernam dat de 2 Jeffen en Cois, aan bakboordzijde, de gánse
dag redelijk tot goed vis wisten te vangen. Vooral de erevoorzitter verkeerde weeral eens
in een uitstekende dag. Wat heeft die de laatste maanden toch genomen? In ieder geval,
de vangst van een uit de kluiten gewassen bot, maakte hem tot de kandidaat bij uitstek
voor de eerste plaats op zijn boot. Wat Robert of Roger ook probeerden het zat hen niet
mee en ze kwamen dan ook nooit in aanmerking voor ereplaatsen. Terug in de haven kon er
gewogen worden. Jef Robberecht werd eerst op zijn boot en bleek ook nog de dagwinnaar
te zijn 39 vissen en 7,160kgr. Een verrassing voor iedereen. Het is, voor zover ik mij dit
kan herinneren, de eerste maal sedert het ontstaan van de club dat Jef een clubwedstrijd
kon winnen. Blijkbaar is het dus nooit te laat. Buiten de regen kon iedereen toch
terugblikken op een ontspannen dagje hengelen op zee waarbij iedereen toch zij visje vist
te vangen. De afwezigen hadden ongelijk. Nog een klein detail: de man met de meeste
pech, die dag, was ontegensprekelijk de schipper van de Wilma. Hij ving de eerste uren zo
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goed als geen vis ( ook geen ondermaatse!). Hij brak dan ook nog zijn hengel middendoor en
als klap op de vuurpijl kieperde hij één van zijn manden over boord… en wij, wij keken er
naar!!?
Gie

Verslag 5°wedstrijd te Nieuwpoort op 20/05/07

20/05/7 - Nieuwpoort - Marie Lou II.
Normaal hadden we de Winston ter beschikking doch gezien de schipper is opgenomen bij
de broeders in Duffel werd ons de Marie Lou II toegewezen. Gelukkig voor ons vaarde
Patrick zelf.In de voormiddag werd er aardig wat vis bovengehaald door iedereen tot de
middag. De bewolking liet zich gevoelen aan de vangsten,hier en daar een exemplaar,en dit
gedurende anderhalf uur tot de stroming er terug in kwam doch deze kwam niet alleen,we
hielden er een nat pak aan over wat dan weer gecompenseerd werd met aardig wat vis. Hoe
Robert ook zijn best deed, hij zat langs de verkeerde kant en dat resulteerde zich in de
uitslag. Als bijvangsten aan de schar noteerden we een mooie pladijs voor de schipper,een
grote bot voor jef,wat wijting,makreel en horsmakreel , een rode poon, enkel gulletjes.
Kort samen gevat een aangename natte dag en zij die thuis bleven ..............L
jef

Verslag 5°wedstrijd te Nieuwpoort op 20/05/07
Het was een goede visdag en we hebben allemaal toch goed ons visje gevangen.
Op mijne boot was Jan Van De Wouwer heel hard begonnen, daarna begon iedereen van de
boot toch goed te vangen.
Louis Lepomme ving nog een mooie padijs van +/-40 cm. Er zijn ook veel ondermaatse
gulletjes gevangen. Spijtig was er geen enkele maatse gul bij.
En ik ( steven) vond dat alles goed en vlekkeloos is verlopen.
Groetjes Steven

Bezoek onze website

http://users.pandora.be/sodipa.zeehengelclub/
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HET CLUBREGLEMENT
Clubreglement Sodipa Zeehengelclub
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

Er mag gevist worden met één werphengel, voorzien van een opwindstel (molenreel). De max. lengte bedraagt 3 meter. Langere hengels zullen geweigerd
worden.
Eén reservehengel mag gemonteerd worden met draad door de ogen, maar mag
niet voorzien zijn van een onderlijn. De reservelijn mag nooit andere hengelaars
hinderen.
Wanneer de molen vast op de hengel is bevestigd, kan deze als reservehengel
gebruikt worden, maar de draad moet volledig op de molen zijn gewikkeld.
Elke deelnemer mag slechts één gemonteerde onderlijn gebruiken. Uiteraard is
het verboden gereedgemaakte onderlijnen van aas te voorzien, zolang de reeds
gebruikte lijn niet van de hoofdlijn werd verwijderd.
Onderlijnen mogen slechts van drie enkelvoudige haken voorzien zijn. Dubbele
en drievoudige(dreggen) haken zijn verboden behalve bij het wrakvissen waar één
dreg (=3haken) mag gebruikt worden.
Het is verboden :
a) te lepelen
b)een dobber te gebruiken
Het gebruik van kunstaas is toegelaten.
Dreggen naar verdoofde, drijvende of dode vissen is verboden.
Deelnemers mogen bij aanvang van de wedstrijd niet in het bezit zijn van vis.
Vissen bestemd voor aas, dienen de staarten afgesneden. De bootcommissaris
dient verwittigd te worden van de aanwezigheid van dergelijke vissen.
Enkel bovenmaatse vissen komen in aanmerking.
a)Bovenmaatse vissen zijn:
1/ die vissen welke groter of gelijk zijn aan de wettelijke minimummaten van het
land waar gevist wordt. Zo een land geen wettelijke minimummaten heeft,gelden
de Belgische.
2/ alle andere vissen groter dan 20 cm.
b)Bij de wet beschermde vissen, zoals de zeedonderpad en de zeeforel, enz
evenals makreel (aasvis) tellen nooit mee als wedstrijdvis. De beschermde vissen
moeten onmiddellijk teruggezet worden.
Bij het ophalen van een lijn, waaraan een of meerdere lijnen hangen, welke nog
bevestigd zijn aan de hoofdlijn van een andere hengelaar, dan komt de vis toe aan
de eigenaar van haak welke zich in de muil van de vis bevindt. Wordt een vis
opgehaald met 2 of meer haken in de muil, van meerdere onderlijnen, nog steeds
bevestigd aan de hoofdlijn van verschillende deelnemers, dan komt deze vis(sen)
voor geen enkel hengelaar in aanmerking. Deze vissen dienen teruggezet of de
staart afgesneden.
Een normaal gevangen vis (haak in de muil) waaraan een of meerdere afgebroken
onderlijnen bevestigd zijn, komt in aanmerking voor de hengelaar welke de vis
heeft opgehaald, in zoverre dat zijn haak zich in de muil van de vis bevindt. Een
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14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

hengelaar die met zijn lijn één of meerdere onderlijnen, los van andere
hoofdlijnen, ophaalt waaraan één of meerdere vissen hangen mag deze niet ter
weging aanbieden. Ook deze vissen dienen teruggezet of de staarten afgesneden
te worden.
Gedregde, levende vissen zonder bijkomstigheden van een of meerdere
onderlijnen komen in aanmerking. Bij het ophalen van dergelijke of andere
combinaties dient de bootcommissaris verwittigd te worden voor nazicht en zijn
beslissing is bindend.
De vis wordt gemeten van kop tot staart, de muil gesloten. Dit gebeurt op
verantwoordelijkheid van de deelnemer.
Het aantal vissen ter weging aangeboden dient meegedeeld aan de
bootcommissaris of zijn helper.
Het is verboden tijdens de wedstrijd ondermaatse vis bij te houden. Deze
moeten onmiddellijk teruggezet worden. Hij die, bij gebeurlijke controle door
een bevoegde overheid, in het bezit wordt gevonden van ondermaatse vis en door
de bevoegde overheid wordt beboet, kan in geen enkele omstandigheid verhaal
maken op de inrichtende club of bestuur. Tegenstrijdigheden met dit artikel
worden met uitsluiting bestraft.
Het is verboden tijdens of na de wedstrijd, vissen van gelijk welke afmeting aan
een andere deelnemer te geven op straf van diskwalificatie van beide
deelnemers.
Elke deelnemer is verplicht zijn volledige vangst van bovenmaatse vis met zorg
aan te bieden ter weging. De ingewanden dienen vooraf verwijderd te worden.
Dit moet op zee en na de wedstrijd gebeuren. De kop dient aan de vis te blijven
om controle door bootcommissaris toe te laten. Bij een eventuele recordvis
dienen de ingewanden in een aparte zak mee ter weging aangeboden. Elke
ongekuiste vis ter weging aangeboden wordt bestraft met 1000 gram. Het is
bijgevolg verboden met zijn vangst de boot te verlaten, zonder toestemming van
de bootcommissaris.
Iedereen moet na de wedstrijd zijn vis in de daartoe bestemde zak steken en
open ter meting aanbieden. Na de meting wordt de zak gesloten door de meter of
zijn helper en het naamplaatje eraan bevestigd.
Indien bij controle door de bootcommissaris of bij de weging wordt vastgesteld
dat er ondermaatse vis bij de vangst zit, zullen volgende maatregelen getroffen
worden:
a)de ondermaatse vis(-sen) worden uit de vangst verwijderd.
b)de vangst wordt herwogen
c)1000 gram per ondermaatse vis worden van het totaal gewicht afgetrokken.
d)de betrokken hengelaar loopt een vermaning op. Bij herhaling kan het bestuur
de tijdelijke uitsluiting uit de club overwegen of toepassen.
Geplette vissen tot één cm boven de maat zullen eveneens uit de vangst
verwijderd worden en de hierboven beschreven maatregelen zullen toegepast
worden.
Na elke wedstrijd zal er een rangschikking opgesteld worden door het wegen van
de vangst. Deze handeling wordt uitgevoerd door de bootcommissaris, zijn
adjunct en het nummer 1 van elke boot.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

Het hoogste gewicht primeert. Vissers zonder vis worden gezamenlijk naar de
laatste plaats verwezen ( vb 20 deelnemers, 2 zonder vis, beiden krijgen de
20°plaats).
Bij gelijkheid van gewicht zal het hoogst aantal vissen primeren. Nadien zal wat
betreft de eerste drie plaatsen de zwaarste vis doorslaggevend zijn. Vanaf de
vierde plaats zal men ex-equo geplaatst worden.
De clubrangschikking zal opgemaakt worden door optelling van de
plaatsnummering van de vier beste wedstrijden per deelnemer. Het laagst aantal
punten bepaalt de einduitslag van de competitie.
In geval van gelijkheid bij de eindklassering zal het totale gewicht van deze vier
wedstrijden de volgorde bepalen. Indien er dan nog gelijkheid is zal het aantal
gevangen vissen doorslaggevend zijn.
Het is verboden op gelijk welke manier andere deelnemers te hinderen. Bij het
verlaten van zijn gelote plaats op de boot is de deelnemer verplicht zijn vislijn uit
het water te halen. Uitzonderingen kunnen enkel toegestaan worden door de
bootcommissaris. Deze heeft eveneens het recht om, bij overtredingen op dit
punt van het reglement, de vislijn(en) op te halen uit het water en de eventueel
gevangen vis(sen) nietig te verklaren.
Elke deelnemer wordt geacht zonder hulp te kunnen vissen. Hulp mag geboden
worden bij het ophalen van zware vissen, maar de hengel moet steeds in handen
blijven van de betreffende hengelaar.
Het begin en eindsignaal wordt gegeven door de bootcommissaris. Bij het
hengelen met meerdere boten zullen alle boten zich melden bij de
wedstrijdleiding van zodra zij voor anker liggen. Bij het eindsignaal dient elke
visser zijn lijn onmiddellijk op te halen. De, op dat ogenblik, aangeslagen vis(sen)
komen in aanmerking.
Bij het verplaatsen van de boot zal ook voorgaande regel worden toegepast.
Tijdens het varen mag er nooit gevist worden.
Elke deelnemer is verplicht plaats te nemen op de hem aangewezen (getrokken
nummer) plaats. Deze plaats kan eventueel in bepaalde omstandigheden, door de
bootcommissaris gewijzigd worden.
Het plaatsen der deelnemers aan boord geschiedt als volgt:
-De hengelaar met het laagste deelnemingsnummer neemt plaats rechts vooraan,
vervolgens naar achteren en zo terug naar voor links.
-De deelnemers zullen bijgevolg evenredig over de boot verdeeld zijn. Als door
omstandigheden er langs één zijde meer deelnemers geplaatst zijn, kan de
bootcommissaris verplaatsingen uitvoeren van links naar rechts of omgekeerd
maar steeds in het midden van de zijde.
-Deze verplaatsing kan altijd geschieden, in gelijk welke omstandigheden maar
zodanig dat de eerst voorziene kop- en achterplaatsen behouden blijven.
-Vissende niet-clubleden worden steeds op de middelste plaatsen aan bak en
stuurboord geplaatst.
Wanneer sommige deelnemers naar een andere visplaats wensen te varen, zal de
bootcommissaris iedereen aan boord raadplegen en handelen naar de wens van de
meerderheid en de mogelijkheden inzake schipper en boot.
Onder geen enkele omstandigheid mag er, bij lijnvisserij, op of in de directe
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omgeving van een wrak gevist worden.
36.
Elke overtreding in verband met het vissen op een wrak of in de directe
omgeving, zal onderzocht worden door de bevoegde wedstrijdleiding en bij
overtreding wordt desbetreffende boot gediskwalificeerd.
37.
Elke deelnemer is verplicht opgemerkte onregelmatigheden aan de
bootcommissaris of zijn adjunct te melden tijdens of onmiddellijk na de
wedstrijd.
38.
Het is de deelnemers verboden zich onwelvoeglijk te gedragen.Tevens is het
verboden handelingen uit te voeren die de veiligheid van hemzelf of van andere
deelnemers in gevaar brengen.
39.
Het is iedereen verboden zaken overboord te werpen die het milieu kunnen
schaden. Bij vaststellingen door de bevoegde overheid rust de
verantwoordelijkheid volledig en zonder uitzondering bij de vervuiler.
40.
Elke deelnemer dient zijn visplaats na de wedstrijd te reinigen. Blikjes, plastiek,
papier, draad, enz moeten in een plastiek zak verzameld worden en achtergelaten
in een vuilniscontainer op de kade.
41. Elke deelnemer is verplicht zich neer de leggen bij de beslissing van de
bootcommissaris. Het bestuur duidt de bootcommissaris aan. Zijn beslissing is
bindend.
42.
a)De betaling van de deelname in de onkosten aan een visuitstap dient steeds te
gebeuren ten laatste op de, in het rondschrijven vermelde, uiterste datum. Bij
niet tijdige betaling kan slechts deelgenomen worden aan de wedstrijd indien er
nog plaats is en mits betaling van een boete van 100,Bfr.
b)Bij tijdige betaling voor een wedstrijd, maar bij het verstek laten gaan op de
dag zelf, zal de terugbetaling slechts geschieden mits een geldige reden. Geldige
redenen zijn ondermeer: ziekte, plotse dienstnoodwendigheden, familieredenen.
Ze zijn beperkend en het is het bestuur welke uiteindelijk over de teruggave van
het wedstrijdgeld beslist. De beslissing is onherroepelijk en definitief.

43.

Door deel te nemen aan de wedstrijd bevestigt elke deelnemer dat hij kennis
heeft van het clubreglement en dat hij er zich ertoe verbindt deze na te leven.

Bezoek onze website http://users.pandora.be/sodipa.zeehengelclub/
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VRIJE TIJD
Hoe vermoord je een paling?

Jantje was een jongetje van 7 jaar oud uit Zeebrugge en net als andere jongetjes van zijn
leeftijd, erg nieuwsgierig. Hij had de laatste tijd behoorlijk wat verhalen over vrijen
gehoord van anderen gehoord en vroeg zich af hoe dat in z’n werk ging. Op een dag stelde
hij de vraag aan z’n moeder en die raakte er volledig door in de war. I.p.v. het aan Jantje
uit te leggen, gaf zij hem het advies om zich een nacht achter de gordijnen te verschuilen
om zijn oudere zus Emma en haar vriendje te bekijken. Jantje deed dit en beschreef de
volgende morgen alles aan zijn moeder. Emma en haar vriendje zaten eerst wat te praten,
Waarna hij de meeste lichten uit deed. Toen begon hij haar te kussen en te omhelzen, ik
denk dat Emma ziek werd want ze trok een heel gek gezicht.
Hij moet waarschijnlijk hetzelfde hebben gedacht hebben, want hij stopte zijn hand in
haar blouse om haar hart te voelen net zoals de dokter altijd deed. Alleen was hij niet zo
goed als de dokter, want ze begonnen allebei te hijgen en raakte helemaal buiten adem.
Zijn andere hand werd nogal koud, want hij stopte die onder haar rokje. Op dat moment
bereikte Emma de rand van de bank, waarna de koorts begon. Ik wist dat het koorts was
omdat ze zei dat ze erg heet was. Tenslotte ontdekte ik wat hen zo ziek maakte, er was
een paling in zijn broek gekropen. Hij sprong ineens uit zijn broek en ging rechtop staan,
hij was wel 17 centimeter lang.
Eerlijk waar! Met één hand greep hij de paling beet om er voor te zorgen dat hij er niet
vandoor zou gaan. Toen Emma dat zag werd ze bang, werden groot, haar mond viel open en
ze begon dingen als “o mijn god” te roepen. Ik zou haar toch eens moeten vertellen over de
veel grotere palingen die ik in het meer heb gezien. Emma werd plotseling heel moedig en
probeerde de kop van de paling eraf te bijten. Toen maakte ze een geluid en liet de paling
los, waarschijnlijk beet hij terug. Ze greep hem met 2 handen stevig beet, haalde een
muilkorf uit haar tas en schoof die over zijn kop om ervoor te zorgen dat hij haar niet
meer kon bijten. Emma ging op haar rug liggen en spreidde haar benen, zodat ze de paling
in een schaarklem kon nemen, terwijl haar vriendje haar hielp door op de paling te gaan
liggen. Het werd een vreselijk gevecht, Emma begon te grommen en te schreeuwen terwijl
haar vriendje bijna van de bank viel. Ik denk dat ze de paling dood wilden maken door hem
tussen hun lichamen fijn te persen. Na een tijdje hielden ze allebei op te bewegen en
zuchten diep, haar vriendje ging rechtop zitten, waarschijnlijk had hij de paling gedood. Ik
wist dat hij dood was, want hij hing helemaal slap en een gedeelte van z’n
ingewanden kwam naar buiten.
Emma en haar vriendje waren moe van het gevecht, maar gingen gewoon door met vrijen.
Hij begon haar weer te kussen en te omhelzen en waarachtig, de paling was nog
niet helemaal dood. Hij ging weer rechtop staan en ze begonnen weer met vechten.
Waarschijnlijk zijn palingen net als katten en hebben ze 9 levens of zoiets.
Deze keer probeerde Emma de paling te doden door erop te gaan zitten. Na een worsteling
van 35 minuten wisten ze eindelijk de paling voorgoed te doden. Ik weet dat hij nu echt
dood was, omdat Emma’s vriendje zijn huid eraf stroopte en deze door het toilet spoelde.
Toen viel moeder flauw.
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VRIJE TIJD
Asperges met Kabeljauw en Jenever
Ingrediënten:

400 g asperges
4 visfilets van 250 g elk (kabeljauw)
peper, zout
mosterd
50 g boter
100 g paneermeel
bieslook
nootmuskaat
4 dl visbouillon
2 dl jenever
cayennepeper
saffraan
gerookte Ardenner ham

Bereiding:
Kook de asperges beetgaar in gezouten water. Kruid de visfilets met zout en peper.
Bestrijk ze met een panade van een koffielepel mosterd, 50 g boter, 100 g paneermeel, een
weinig gehakte bieslook en muskaatnoot.
Schik de vis in een braadschotel en overgiet met 4 dl visbouillon en 2 dl jenever.
Zet 20 minuten op 180 graden C in de oven.
Neem nu de visfilets uit de pan en werk de saus op met een klontje boter en breng op
smaak met cayennepeper en een snuifje saffraan. Warm de asperges op in de saus en schik
ze op de borden met de filets. Garneer met een spiegeltje saus en reepjes gerookte
Ardennen ham.

Gaz-Elek

BVBA

zaakvoerder dhr. Jef De Groot
Bresstraat 12, 2018 Antwerpen,
0475/98 73 61

Bezoek onze website http://users.pandora.be/sodipa.zeehengelclub/
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TE KOOP AANGEBODEN
hengel 80 ponds met top van 40 voor een goede beetregistratie : heavy duty rologen
voor de zware visserij op zware conger, haai, tonijn enz..perfecte staat. info bij
Mario Dobbelaere 125 € (0486394876)
spel en leer computer VTech 7000 gtx met muis en batterijen. vraagprijs 75 €.
Nieuwprijs 200 €. perfecte staat. Info bij Mario Dobbelaere
SHAKESPEARE UGLY STIK 20-50 LBS 1.95m PRIJS : 25€
strandhengel DAIWA 3.9m 100-200gram werpgewicht porceleinen ogen NOOIT
gebruikt Prijs : 15 €
fietsdrager voor twee fietsen op trekhaak(bol ).kan met fietsen erop kantelen.
Ideaal voor 5deuren. + 1dames en 1 herenfiets. Alles in goede staat voor de prijs
van 300€. info bij : Louis Lepomme tel 038271771 en gsm. 0486568714

Om niet te vergeten
We moeten jullie niet meer vertellen dat er momenteel zware controle uitgeoefend
wordt door de bevoegde autoriteiten op de gevangen vis (i.f.v. ondermaatse vis en/of
het max. toegelaten gewicht); de verantwoordelijkheid ligt duidelijk bij elke visser
afzonderlijk en niet bij de club, hoewel de goede naam van de club in diskrediet
wordt gebracht bij een overtreding van één der leden. Toekomst gericht zullen ook
onze weegmeesters en bootcommissarissen strenger toekijken bij de metingen.
Er komt binnenkort een oproep/bekendmaking van de restaurantdagen te
Berendrecht en Zandvliet voor de geïnteresseerde leden. Het is er bijna zo lekker
als onze restaurantdagen.
wedstrijd van 27 juli op de Grevelingen verschoven naar 28 juli wegens reisje van
Gonny en Theo Bogaert;
zware controle op de gevangen vis wat betreft lengte van de vis;
bij gelijk gewicht en een gelijk aantal vissen:
dan is langste vis beslissend;
indien even lang dan zwaarste vis beslissend;
indien één van de vissers, die nog mee in de “running” is, verdwijnt zonder de
mogelijkheid verleend te hebben om een meting of weging te laten gebeuren, dan
komt hij na de visser(s) waarmee hij in concurrentie was;
conclusie: in eigen belang om te blijven tot het einde van de weeg, wil men zijn
rechten behouden (beslissing BV d.d. 24 april 2007);
bij betaling via de bank de juiste wedstrijddatum vermelden
het juiste bedrag vermelden, namelijk 38 € of 45 €;

Bezoek onze website http://users.pandora.be/sodipa.zeehengelclub/
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Al 114 jaar dé specialist voor sigaren, pijpen, sigaretten en
rokersbenodigdheden !
Nu ook sterke dranken, wijnen, koffie en thee !
Bezoek onze website www.huisverloo.be

Amerikalei 158 A – 2000 Antwerpen
Tel. 03/238.08.64 – Fax 03/238.74.97
info@huisverloo.be

Welkom !!!

Caravans D’Hondt BVBA
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Kapper Cesar
St. Bernardsesteenweg 1134 - 2660 Hoboken
Tel. 03-828 78 40 - Fax 03-828 53 22
Maandag GESLOTEN
Dinsdag van negen tot zes
Woensdag van negen tot zes
Donderdag Afspraak
Laatavonddienst Vrijdag Afspraak
Zaterdag van acht tot vier
3 proefkapsels aan forfaitaire prijs
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OM NIET TE VERGETEN

Mossel festijn
8 september 2007

voor iedere intekening van tien deelnemers aan mosseldag en/of restaurantdagen mag de
elfde persoon gratis deelnemen ongeacht wie deze persoon is.

SODIPA ZEEFESTIVAL 2007
BOULOGNE SUR MER
14 t/m 17 september 2007

Het sodipa zeefestival
De trip met het zeefestival
Rekeningnummer :

€ 281
€ 175

737.0056647.42

Info bij één van onze bestuursleden :

Comité :

J.Robberecht,A.

Holemans,G.Breemersch, S. Ceulemans Frans Robberecht
Bezoek onze website

http://users.pandora.be/sodipa.zeehengelclub/
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SODIPA ZEEHENGELCLUB
ORGANISEERT

4° JEUGDHENGELDAG
30 april 2007

Grevelingen
MS Theo

Om 6.30 uur was iedereen op het appel. 27 jonge gasten vol energie stonden
klaar om alle vissen uit de Grevelingen te trekken. Velen hadden nog nooit
gevist of op een boot gevaren. Na een uurtje rijden kwamen we op onze
vertrekplaats "den Osse" aan. Er stond een stevige Noordooster. Uit
ervaring weten we dat de stabiele boot "MS Theo " geen krimp geeft. Na
enige uitleg van de Bloso monitors. gingen om 9 uur de eerste
haringonderlijnen te water. Als snel kwam hier en daar wat haring boven.
Geen grote hoeveel- heden maar goed genoeg om de kinderen verder te
enthousiasmeren voor een dagje vissen. Er waren nu en dan wat stillere
momenten, maar daar maakte iedereen dapper gebruik van om een lekkere hap
te nuttigen. Na de middag werd er verkast. Al snel kwamen er hier en daar
mooie doublets wijting binnen. De kinderen gingen nu helemaal uit de bol.
Spijtig genoeg kregen we na de middag ook van die stillere periodes. Er werd
dan maar duchtig uitgegooid en geëxperimenteerd. Omstreeks 16 uur was het
feest gedaan en zijn we huiswaarts gereden. Heel de dag stond er een dikke
Noordoosten wind kracht 5. Er werden ongeveer 100 vissen gevangen.
Wijting, steenbolk en haring waren de hoofdmoot. Al bij al een prachtige dag
en natuurlijk komt ook aan deze 4de jeugdhengeldag een opvolger. Mijn dank
nog aan alle medewerkers. Svenn, Marcel, Marc V., Guido B, Staf D B. Ook
Frank S. en Steve C. bedanken we voor het leveren van materiaal.
Mario Dobbelaere,
14
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Pierre Van Ostaede

Uw traiteur voor :

Feestgelegenheden :

Antwerpsebaan 205
2040 Berendrecht
Tel. 03/5699464

-Geleverd
-Bereid bij u thuis
-of in de feestzalen naar
uw keuze

24

Sponsors

B

elle fleur

Bloemen & planten
Verse 1ste keus snijbloemen
Originele en eigentijdse bloemstukken en planten assortiment
Leuke geschenken,droogstukken, kaarsen
Cadeaubons
Bruidswerk, kerkversiering en rouwwerk
Lambrechtshoekenlaan 246 Merksem
Tel & fax 03/644 27 17
Di-vr 9-12.30 - 13.30-19
Zaterdag 9-12.30 - 13.30-18

Gelieve uw lege inktpatronen aan bovenstaande sponsor te leveren voor opvulling. U kan het ook
afgeven aan Steve Ceulemans. Het brengt onze clubkas extra geld op. Hoe meer hoe liever.
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