De Veste kansloos ten onder in Temse (B) bij de Fonteinvissers.
Op zaterdag 27 mei j.l. stond weer de uitwisselingswedstrijd tussen de Fonteinvissers en de Veste
op de kalender.
Om ca. 8.15 uur kwamen we aan bij onze visvrienden in Temse, t.w. 8 vissers en 1 toeschouwer.
Na wat met elkaar gesproken te hebben - onder een lekkere kop koffie of thee en een plak cake –
gingen we over tot de orde van de dag - het uitloten van de visplaatsen. De Fonteinvissers waren
met 12 vissers en de Veste met 8.
Tegen 9.15 uur was iedereen naar zijn of haar stek aan de waterkant gelopen, om de visspullen op
de uitgelote visplek op te stellen.
Om 09.55 u. klonk het signaal voeren en om 10.00 u. klonk het beginsignaal om te vissen.
Het duurde toch nog een hele tijd voor de eerste vis boven water kwam. Van de Veste was het
Wim Blokland die als eerste een karpertje aan de lijn kreeg maar deze schoot als een raket de
plompenbladeren in en weg was de vis. Wat later bleek zou het niet een geluksdag voor Wim
worden.
Om 12 uur klonk het rust signaal om te gaan eten en wat bleek van de Veste was er nog niemand
die een vis in zijn leefnet had. Bij de Fonteinvissers waren er al 5 met vis of meerdere vissen.
Na de pauze ca. 12.45 u. iedereen weer met goede moed naar zijn of haar visstek gelopen om te
gaan vissen. Door de hoog staande zon en de warmte zo rond de 30 graden was de vis ook niet
meer zo actief. Hetzelfde gold voor de vissers. Maar toch kwamen er voor de Veste nog vissen in
het net t.w. Gerrit de Visser ving 2 vissen, Giel Dubbelman 2 vissen en Wim Blokland tenslotte ook
nog een karpertje en rest van de Veste een nul.
Om op Wim terug te komen, nadat Wim al 4 keer een vis verspeeld had, was met het afbouwen
van zijn hengel het 4e deel te water gegaan en kreeg dit opdat moment niet meer boven water.
Dus moest hij zijn reserve hengel aanspreken, deze was weer van een vistuigje voorzien en hij had
ook nog wat bij gevoerd of zijn dobber schoot alweer weg en toen begon het gevecht maar Wim
bracht na enige tijd de vis wel naar het schepnet en deze kon onthaakt worden. Nadat dit gebeurt
was, bleek dat het karpertje het elastiek wat in het topdeel van de hengel zit kapot had getrokken
en nu zat de knoop van het elastiek vast in het bovenste deel van het topeind en het stiek bleef
dus slap onder de top bungelen het kwam niet meer op spanning te staan, dus hoeveel pech kan
een visser hebben.
Om kwart voor drie klonk het signaal einde wedstrijd en konden de hengelspullen weer ingepakt
worden. Daarna was het de beurt aan de weegploeg, deze waren snel klaar bij de leden van de
Veste.
Maar na de wedstrijd was er toch nog goed nieuws voor Wim, want een visser van de
Fonteinvissers had zijn waadpak aangedaan en heeft het hengeldeel toch nog boven water
gehaald.
Om ca 18.00 u. konden we aan de maaltijd beginnen, wat als gewoonlijk altijd uitstekend is
verzorgd door onze visvrienden uit Temse. Daarna de prijsuitreiking en een kleine verloting als
afsluiting en rond 19.30 uur hebben we afscheid genomen van onze visvrienden en zijn we weer
naar huis gereden.
In totaal waren er 5 nullen te noteren voor de Veste en 3 voor de Fonteinvissers.

Uitslag:
1. R. Verleijen (T), 16.650gr
2. M. Mets (T), 7.740gr
3. T. Luyten (T), 7.460gr
4. A. v. Brussel (T), 6.220gr
5. J. Verdonck (T), 3.420gr
6. P. van Geyt (T), 3.110gr
7. G. de Visser (DV), 2.720gr
8. M. Dubbelman (DV),2.500gr
9. R. de Sager (T), 2.190gr
10. R. Leysen (T), 1.550gr
11. W. Blokland (DV), 1.330gr
12. R. van Mele (T), 1.030gr

Korpsen:
1. Fonteinvissers 1, 29.530gr
2. Fonteinvissers 2, 19.860gr
3. De Veste 1, 2.500gr

