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Beste visvrienden,
Wat een prachtige feestdag hebben we gekregen ! Ik heb eindelijk in ons
25 jarig bestaan niemand horen klagen. Toegeven, het weer was goed.
Verder hebben Pierre en zijn medewerkers het beste van zichzelf
gegeven. Bedankt Pierre ! Ik wens trouwens iedereen te bedanken die
meegewerkt heeft aan deze feestdag ! Het was af. De foto’s zijn
ondertussen op onze website te bezichtigen en er zijn er nog
verschillende te zien in ons clubblad. Ondertussen is het al oktober en
kunnen we ons voorbereiden op een spetterend herfstseizoen. Ons
zeefestival …..heeft spijtig genoeg heel slecht weer gekregen. De
organisatie heeft nog naar alternatieven gezocht doch slecht weer en
vissen is nooit een goede formule geweest. Desalnietemin zijn er vanaf
het strand wat visjes gevangen. Verder meer hierover in het verslag.
Meer geluk hadden een groep Sodipaleden die naar Weymouth zijn
gegaan voor een 5-daagse hengelvakantie. Hierover meer, verder in
het clubblad.
Onze restaurantdagen staan nu ook voor de deur en hopelijk wordt ook
dit een succes. De organisatie van dit evenement ligt volledig in de
handen van Robert en Rina en Frans. Nu nog veel inschrijvingen en
daar moeten jullie, onze leden, voor zorgen. Familie en vrienden.
Iedereen is welkom.
We hopen deze 2 dagen volledig vol te krijgen.
Een nog steeds moeilijk punt is onze ledenstop. Voor volgend jaar zal
dit niet anders zijn alhoewel er een maar is. Omdat we nog steeds
Sodipa zijn wordt er gevraagd vanuit Sodipa dat de verhouding
70%(sodipaleden)en 30 %(niet sodipaleden) te hanteren. Daar bij ons
het bijna 50/50 was moeten we nu maatregelen nemen ! Meer hierover
op algemene ledenvergadering 2010
Als laatste punt wil ik vooral het voltallig bestuur en nog enkele
medewerkers bedanken voor al de inspanningen die ze dit jaar hebben
gedaan.
Met vriendelijke groeten en tot op één van onze wedstrijden !
Mario Dobbelaere

LIJST VAN DE ANTWERPSE FOREN 2009
Bovenlokale foren stad Antwerpen

Steenplein - Julifoor:

Waalsekaai/Vlaamsekaai – Sinksenfoor

Steenplein - Augustusfoor:

Zuiderdokken - Eindejaarsfoor:

4 juli t/m 29 juli;
30 mei t/m 5 juli
1 augustus t/m 23 augustus;
afhankelijk van circusexploitatie;

Lokale foren district Antwerpen











Sint-Jansplein - Voorjaarsfoor:
Offerandestraat - Paasfoor:
Dageraadplaats - Voorjaarsfoor:
Offerandestraat - 1ste Braderijfoor:
Frederik Van Eedenplein - Zomerfoor:
Abdijstraat - Braderijfoor:
Sint-Annastrand – Zomerfoor
Dageraadplaats – Najaarsfoor:
Sint-Jansplein - Najaarsfoor:
Abdijstraat - Eindejaarsfoor:

14 maart t/m 8 april;
1 april t/m 22 april;
11 april t/m 6 mei;
afhankelijk van winkelvereniging;
18 juli t/m 5 augustus;
afhankelijk van winkelvereniging;
21 augustus t/m 26 augustus;
3 oktober t/m 4 november;
28 november t/m 27 december;
afhankelijk van winkelvereniging;

Lokale foren district Berchem





Zillebekelaan - Carnavalfoor:
Singel - Meifoor:
Zillebekelaan - Zomerfoor:
Driekoningenstraat - Septemberfoor:

7 maart t/m 11 maart;
25 april t/m 24 mei;
19 juni t/m 24 juni;
9 september t/m 13 september;

Lokale foren districten Berendrecht – Zandvliet - Lillo





Solftplaats – Voorjaarsfoor:
Solftplaats - Zomerfoor:
Botermarkt - Zomerfoor:
Lillo - Keizerrijden:

25 april t/m 3 mei;
29 augustus t/m 2 september;
11 juli t/m 21 juli;
29 maart;

Lokale foren district Borgerhout



Karel De Preterlei - Gitschotelwijkfoor:
Turnhoutsebaan - Reuzenstoetfoor:

14 augustus t/m 23 augustus;
19 september;

Lokale foren district Deurne







Arena - Paasfoor:
Wim Saerensplein - Meifoor:
Ruggeveld - Meifoor:
Gallifortlei - Jaarmarkt:
Gallifortlei - Braderijfoor:
Parking Keteleer - Braderijfoor:

4 april t/m 15 april;
17 mei t/m 22 mei;
23 mei t/m 27 mei;
13 juni;
4 september t/m 6 september;
4 september t/m 6 september;

Lokale foren district Ekeren





Kristus Koningplein - Carnavalfoor:
Kristus Koningplein - Jaarmarktfoor:
Driehoekstraat - Bossenfoor:
Kristus Koningplein - Septemberfoor:

7 maart t/m 9 maart;
24 april t/m 29 april;
8 augustus t/m 11 augustus;
19 september t/m 23 september;

Lokale foren district Hoboken



Kioskplaats - Meifoor:
Kioskplaats - Septemberfoor:

25 april t/m 4 mei;
12 september t/m 21 september;

Lokale foren district Merksem




Sint-Franciscusplein – Kleine Foor:
Laaglandlaan - Tuinwijkfoor:
Sint-Franciscusplein – Grote Foor:

13 juni t/m 21 juni;
1 augustus t/m 4 augustus;
29 augustus t/m 8 september;

Lokale foren district Wilrijk



Bist - Lentefoor:
Bist - Zomerfoor:

9 mei t/m 24 mei;
1 augustus t/m 12 augustus;
De Vereniging der Belgische Foornijveraars – Afdeling Antwerpen

Verslag 5° wedstrijd 910/09 vanuit Terneuzen.
Clubwedstrijd: M.P.S Derra op vrijdag 9/10/2009 vanuit Terneuzen
De 22 ingeschreven Sodipaleden, die grotendeels eerst naar de parking kwamen, vormde een colonne van
9 wagens. Dit verliep niet zonder problemen, de eerste wagens gingen ervan door……. En de laatste
verdwaalde in een onbekend terrein. Mario en Steve gingen aan het bellen en iedereen kon zich op tijd
aanmelden.
Eenmaal op
de prachtig verzorgde M.P.S Derra aangekomen, meldde
Eric (de
spontane vriendelijke schipper) dat de vangsten echt
niets
voorstelde. Het water was nog te warm en er zat
nauwelijks
vis.
Een kort
overleg met enkele leden en de schipper…… en er werd
beslist om
een uurtje te varen naar de alom gekende spijkerplaat.
Tijdens
deze vaart, maakte ik kennis met het bovendek. Er stond
weliswaar
een knap sofa-tuinstel. Onze voorzitter lag natuurlijk al
uitgespreid in deze heerlijke voorziening. Van de enkele die zich erop waagde tijdens de daguren, is er
niemand teruggekeerd binnen het uur, zalig luieren in het zonneke.
Nu de wedstrijd….. er was een behoorlijk windje (ik denk zeker 5 beaufort) uit oostelijke richting. Op de
Westerschelde is dit geen enkel
probleem qua
golfhoogte, het was gewoon
comfortabel vissen. Nu
22 vissers met twee stokken laten
vissen, dat is best niet
gemakkelijk. Doordat er redelijk veel
stroom stond, kon je als
visser niet anders dat een zwaar lood te
monteren en behoorlijk
wat draad te geven. Maar dan krijg je
grote lussen waar je
buurmannen makkelijk kunnen ingooien,
daar kan je als visser
niet veel aan doen. Beste wat je kon
doen, was elkaar helpen
met te ontwarren. Maar sommige
hebben uit frustratie
hun sigaar opgegeten, een dutje gedaan,
af en toe gevloekt of
hun frustratie verdronken in de gezellig voorziening op de boot. Best een drukke bedoeling, maar vissen
met twee stokken verhoogde de vangstkansen.
De vangsten waren echt miniem, maar toch nog beter dan de schipper voorspeld had. Zullen we dan maar
denken dat we als club een prima prestatie hebben geleverd. 
Achteraan op de boot
slaagde Robert Kanora erin om twee maatse
gullen te klissen,
hiermee werd hij de absolute kampioen van
de dag. Proficiat!
Op de tweede plaats
had ik het geluk om 5 maatse vissen (2
botjes en 3
scharrekes)op het droge te brengen.
Op de derde plaats
komt Luc Morreel hij slaagde erin 3 maatse
vissen (2 platvissen,
wijting) te vangen.
In totaal werden er 15
maatse vissen gevangen. Ook werden er
verschillende
ondermaatse (vaak net ondermaats)
zeebaarzen gevangen. Zelf heb ik mijn eerste driedradige meun gevangen, best een schattig visje.
Hopelijk mogen we genieten van bakken vis in het winterseizoen, we hebben immers nog 5 wedstrijden.
Al bij al een gezellig samen zijn op een perfecte boot met een zeer vriendelijke vrijgevige bemanning.
Graag willen wij vanuit het bestuur de deelnemers bedanken voor hun sportiviteit en hun inzet om er een
leuke dag van te maken!
Bram Cole

Clubwedstrijden 2009
31 oktober
8 november
22 november
5 december
18 december

Nieuwpoort
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge
Neeltje Jans

Sodipa zeefestival 2009
Boulogne sur Mers
VRIJDAG 2 OKTOBER 2009
Afspraak om 2 uur mannekensveer cafetaria juist voorbij afrit Diksmuide .
Aan sommige gelaatstrekken kon men al zien dat er slecht weer op komst was .
Toch zat er volgens de laatste info van de schippers een kansje in om onder de muur te vissen !
Dat deze zeepbel-info niet lang stand hield ondervonden we zodra we in Boulogne aankwamen.
Na het inchecken in het hotel kregen we al gauw te horen dat zelfs op zondag er geen enkele
kans ook was om het ruime sop te kiezen . Er werd dan door de plaatselijke schippers een
visstek voorgesteld waar er mogelijk vanop het strand een visje zou kunnen verschalken .
Zaterdag 3 Oktober 2009
Na ontbijt bijeenkomst op de parking om onder
begeleiding van een schipper de vistek op te zoeken
.
Op het eerste zicht zag het er heerlijk uit , zolang
men in de auto bleef zitten !
De plaats nummers op een rij waren reeds
getrokken in het hotel zodat we direct naar ons
toegewezen
plaats konden stellen .
De wind gierde vanuit de zee oppermachtig op onze
spullen en lijf , maar we plooiden niet en met
volle moet smeten we onze lijnen in de branding goed uitkijkend dat we ons werplood niet terug
op ons hoofd kregen ! (...grapje ! ...) Twee uur voor hoog water en dan nog een uur na was de
bedoeling
te blijven vissen. Algauw waren er enkele die nog niet eens uitpakten en de veilige oorden opzochten
.
De eerste vis ? werd gevangen door Rayen Jozef ,....een zeebaarsje ! Buiten een vijftal vissers die
vis hadden was het niet veel zaaks en konden we niet anders doen of dat we dat plezant vonden !
Om twee uur gaven we er de brui aan en trokken we teleurgesteld terug naar het hotel .
De gelukkige vissers waren ; Cooremans D 4 st - De Wilde D. 4 st. - Spruyt F 1 x maatse bot
D' Hert B. 1st. - Rayen J. 1 st.
Zondag 4 Oktober 2009
We hadden afgesproken om vandaag op de pier te gaan vissen omdat we de vorige jaren wel
wat bot hadden gevangen . De plaatsen werden getrokken en met volle moed vertrokken we
richting pier .Gelukkig hadden we ganse pier voor ons zelf en was een plaats uit te kiezen .
Het eerste uur spraken we af om in de vaargeul te vissen omdat de hogere nummers nog geen
water genoeg hadden langs de strandkant .
Maar al onze hoop vis smolt stilletjes weg. Het eerste uur werd er niets maar dan ook niets
gevangen .Toch werd er dan een baarsje hier en daar verschalkt maar de verwachte botten
daagden niet op .Toen we naar de strandzijde overschakelden werd het ook niet beter en kon
men zelf kiezen op welke kant men vis wou vangen
Als enige haakte André een mooie maatse bot !
De overige gelukzakken waren ; Cooreman D X 1 - Spruyt F. 1 X - Dé Hert B. X 1 Van Hecke M. x 3 - Kanora R. X 1 - Moreel L X 1 - Palinck A. 3 X -Robberecht F X 1
Zoals je ziet was het daar ook niet zo denderend , maar tegen de weergoden is niets te doen ! ! !
Robberecht Frans

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

Get the “Tiger “
Eind september trokken we met 8 hengelaars van Sodipa ZHC naar Weymouth. De gehuurde minibus , Mercedes
sprinter, was groot genoeg om iedereen en al het materiaal naar de bestemming te brengen . Ter plaatse verbleven we
in het guesthouse “The Monarch”. Dit verblijf haalde onlangs nog in het Engelse hengelblad Boat-fishing een score
van 10/10 en we kunnen nu bevestigen dat dit zeker niet overdreven was. Voor Trish, de eigenares, van dit pand was
geen moeite te veel.
We hadden dit jaar de catamaran “Tiger Lilly” met de befaamde schipper Chris Caines kunnen strikken. We hadden
al veel goeds over deze schipper vernomen via onze Engelse contacten en de verwachtingen waren dan ook hoog.
De boot lag aangemeerd op vijf minuten wandelen van ons hotel en aan de overzijde van de haven was er een
hengelsportzaak Weymouth Angling Center. Dus even de brug over wandelen en je vond al wat je nodig had aan
materiaal.
Na een korte kennismaking met de schipper en de nodige briefing inzake de veiligheid aan boord vetrokken we voor
onze eerste dag. We visten onder de kust op de riffen en banken en vingen een grote variëteit aan vissoorten. Bream,
hondshaai, geep, rode poon, griet en ook nog twee mooie golfroggen die werden gevangen door Ronny en Marcel.
Deze beschermde soort mag niet aangeland worden, maar zijn werkelijk prachtig getekend.
De tweede dag zochten we na het
vangen van de nodige makreel de wrakken
op. We wilden de congers of
“snakes” zoals de locale schippers ze
noemen wel eens aan de tand
voelen. Nauwelijks lagen voor anker of de
eerste congers melden zich al en
voelden we terug de kracht die deze vissen
kunnen ontwikkelen. Na een tijdje
verminderde de vangst en dit was niet naar
de schipper zijn zin. Anker lichten
en naar het volgende wrak. Opnieuw
hingen deze superpalingen
onmiddellijk aan de haak. Regelmatig
stonden er vier of vijf van de 8
hengels tegelijk krom en moesten schipper
en scheepsmaat zich in het zweet
werken om de vissen van de haak te halen.
Ze werden allen zoveel mogelijk
buiten boord onthaakt. Juist enkele grote
exemplaren kwamen even aan
boord voor de “foto-shoot”. We vingen
die dat een 55-tal congers, waarvan
de grootste de naald van de weegschaal op
27 kg bracht. Het was Charel van
Velde die deze kanjer verschalkte.
Na een welverdiende nachtrust
besloten we om nog eens onze krachten te
meten met de congers. Makreel
vangen was al iets moeilijker, maar ja het
was ook al eind september. We
vingen bijna meer geep dan makreel op
onze pluimpjes. Dus hielden we
daar ook maar een aantal van bij om in
geval van nood als aas te dienen.
Na een uurtje varen werd er voor anker
gegaan. Tien minuten doodse
stilte geen beet. Dan plots volle actie , vijf
hengels werden bijna gelijktijdig zo rond als een hoepel getrokken “conger”. Dit festijn ging nog een tijdje door er en
kwamen als bonus nog enkele mooie lengen en een knoert van een pollack aan boord. Sven Audenaert was de
gelukkige. 0nze voorraad makreel was na enige tijd opgebruikt. Dan maar geep aan de haak en dat leverde ook nog
een aantal mooie
congers op. De topper van de
dag, gevangen door
“Super Mario”, woog 75 lbs.
Dag vier, Kidney
banks, befaamd om hun
blonde roggen en
sterke stroming werd
aangedaan. Het was
al vrij snel opnieuw raak. Nu
moet je niet
verwachten dat je deze
roggen gaat vangen als
congers, maar Mario
Dobbelaere slaagde er
in om drie van de vijf roggen
aan boord te brengen.
De zwaartste woog 34 lbs en
betekend een
verbetering van het Belgische
record alle zeeën. De
andere twee “blondies”
werden gevangen door
Leemans en Robert Van de
Wouwer
Onze laatste dag was
tot onze spijt dan al snel
aangebroken. We
visten op bream, met goede
resultaten. Steven Van
Ostaede ving hierbij snel nog
een mooie
kathaai.Toen de stroming in
“Portland race “ goed was om achter de zeebaars te gaan vaarden we naar deze stek . Dit was wel eerst even wennen.
Wel twintig boten raasden op en neer over dit rif. De stroomsnelheid bedroeg daar 5 knopen. Na enkele driften

hadden we techniek door en landen we diverse mooie zeebaarzen. De grootste woog 3,5kg en werd gevangen door
Marcel Audenaert.
Weer een vistrip die we nog lang zullen herinneren. We hadden gedurende deze week 19 verschillende vissoorten
gevangen.
Met dank aan de dagelijkse sponsors van de eerste en grootste vis (eerste vis van de dag =£ 5 in de pot – grootste vis
van de dag= £5 in de pot)

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.
Vanaf september 2008 worden de minimum vismaten gerespecteerd van het
land waarin we onze wedstrijd organiseren.
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 25€, 35 € of 40 €;
voor iedere intekening van tien deelnemers aan de restaurantdagen mag de
elfde persoon gratis deelnemen ongeacht wie deze persoon is.
 Het sjabloon van de gevangen clubrecords kan men downloaden op onze
website. Dit onder de rubriek „statistieken.

Team Zeevissport
Abu Garcia
Berkley
Mitchell
IRC
Shakespeare
Shimano
Dieter Eisele
GrauvellPenn
Meer info op www.zeevissport.com

