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1. Beste wensen voor een gezond en gelukkig 2017
Eerst en vooral maak ik van de gelegenheid gebruik om ieder van jullie een gezond en gelukkig 2016 te
wensen, met daar bovenop een flinke portie visplezier.
Bij de aanvang van een nieuw jaar kijken we vooral vooruit en zien we wat er allemaal te gebeuren staat de
komende maanden. En er staat wel één en ander in de steigers… Read on.
2. Eerste meeting op zaterdag 28 januari 2017: op stap in Leuven
Vermits we geen gebruik konden maken van de faciliteiten van het Pallekeshof op een vrijdag in de maand
januari maken we van de nood een deugd.
We spelen onze eerste meeting op verplaatsing en gaan samen een hapje en een drankje gebruiken in Leuven
op zaterdag 28 januari 2017. Jaja, jullie lezen het goed geen samenkomst op vrijdag maar op zaterdag. Als er
voldoende kandidaten zijn, zullen we het nuttigen van spijs en drank combineren met een bezoek aan de
bowling. Geïnteresseerden worden verzocht Tom (via mail of via Facebook) te laten weten dat ze meegaan,
zodat hij de reservatie kan uitvoeren.
3. Tweede meeting op vrijdag 24 februari 2017: VBK Vlaams – Brabant got talent
De tweede wintermeeting gaat terug door in het Pallekeshof.
We zullen deze keer geen spreker uitnodigen maar een nieuw concept uitproberen waarbij de aanwezigen
‘the star’ van de avond zijn. Ieder van jullie die zich geroepen voelt, wordt uitgenodigd vijf foto’s mee te
brengen van vangsten die op één of andere manier belangrijk zijn voor hem of die op een bijzondere manier
tot stand gekomen zijn en dat te delen met de aanwezigen. Iedere deelnemer zal beoordeeld worden door de
aanwezigen en degene die als beste verteller, entertainer, podiumbeest et cetera wordt verkozen, krijgt de
voorziene onkostenvergoeding die aan een spreker toekomt.
Het is natuurlijk niet verboden dat de winnaar deze financiële beloning onmiddellijk na afloop van de
meeting deelt met de aanwezigen onder de vorm van een toernee générale of twee, drie… 
Duik dus in jullie archieven en haal jullie meest smeuïge herinneringen boven. Foto’s kunnen
voorafgaandelijk worden bezorgd aan Yves zodat hij alles in een Powerpointpresentatie kan gieten voor een
projectie op het scherm.
4. Eerste fish inn: Waesmeer
In eerste instantie was voorzien dat we op velerlei verzoek terug een fish inn zouden organiseren op de
Konijnenput. De fish inn die in 2016 op dat water plaatsvond werd immers zeer sterk gesmaakt door de
deelnemers.
Op de nationale VBK – meeting vertelde Patrick Bauwens ons echter dat onze regio op het Waesmeer terecht
kon voor een fish inn van vrijdag 19 mei tot en met zondag 21 mei. Vermits we niet zeker waren of er
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voldoende kandidaten zouden zijn op op die locatie te vissen, werd even gepolst op Facebook om te zien of
er voldoende belangstelling was voor deze fish inn.
Uit de bevraging op Smoelenboek bleek overduidelijk dat er voldoende kandidaten zijn om de fish inn te
laten doorgaan. De fish inn op het Waesmeer gaat dus door. De personen die te kennen gegeven hebben dat
ze wensen deel te nemen krijgen een individuele mail van Yves met verzoek hun deelnamebijdrage zo snel
mogelijk te storten om hun deelname definitief bevestigd te hebben. Hou dus jullie mail in de gaten in de
komende gaten. De deelname aan de fish inn kan ook betaald worden op de regiomeeting van januari.
5. Tweede fish inn op de Konijnenput.
Dat de eerste fish inn op de Konijnenput een schot in de roos was, bleek overduidelijk uit de commentaren
van de aanwezigen: uitstekende organisatie, heel aangename omgeving, ideaal om te socialisen en iedereen
had vis op de mat. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat dit evenement vroeg om een herhaling. Wij doen
het nodige om zo snel mogelijk een datum te prikken voor deze fish inn en laten jullie dat weten zodat jullie
je agenda kunnen blokkeren.
6. Facebook regio Vlaams – Brabant.
Kijk regelmatig ook de mededelingen en informatie na op onze Facebookpagina! Jullie vinden ons terug op
het Smoelenboek onder de volgende naam : VBK – regio Vlaams – Brabant & Brussel. Iedereen kan lid
worden van de groep en blijft op die manier ook op de hoogte van het reilen en zeilen van onze activiteiten.
Indien je nog geen lid bent, dan weet je nu al wat je zal doen na het lezen van deze tekst!
7. Place to be.

Zoals gewoonlijk zullen de samenkomsten aanvangen om 20u30 in
Café – feestzaal Pallekeshof
Walter Celis
Dorpsstraat 526
3061 LEEFDAAL
02/767.28.82
Tot binnenkort.

Yves GHIJSELS
Regioverantwoordelijke

Tom COCHET
Regioverantwoordelijke
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De regiowerking wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende firma’s:

http://www.exclusivebaits.be/ en http://exclusivebaits.blogspot.com/

http://www.triobaits.com/
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Hengelvangstregistratie Spiegelkarperproject Leuvense Vaart
Naam visser:
Bevist kanaalgedeelte:

Datum

Schubkarper
Gewicht
Lengte

Spiegelkarper
Gewicht
Lengte

Hengeluren
(max. 24 u per
visdag)
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