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1. Wat brengt ons 2016?
Bij de aanvang van een nieuw jaar maak ik eerst en vooral van de gelegenheid gebruik om ieder van jullie
een gezond en gelukkig 2016 te wensen, met daar bovenop een flinke portie visplezier.
2016 zal ook het jaar zijn waarin een wijziging wordt doorgevoerd in het ‘management’ van onze
regiowerking.

Door zeer drukke verbouwingswerkzaamheden
heeft ‘cofounding father van de regio Vlaams –
Brabant’ Nick niet meer de tijd en de mogelijkheid
om zijn rol van ondervoorzitter te vervullen.
Hij was zelfs al genoodzaakt om tijdens zijn
schaarse vistijd gericht op brasem te vissen zoals
blijkt uit de foto…
Hij besloot daarom zijn functie vacant te stellen.
Ik wens hem hier persoonlijk en uitdrukkelijk te
bedanken voor zijn bijdrage aan de opstart en de
uitbouw van de regiowerking.
Ik moet eerlijk bekennen dat er nooit een
regiowerking zou gekomen zijn in Vlaams –
Brabant indien Nick niet mee de stap had gezet om
een regiowerking uit te bouwen.
Zijn rol in onze regio is derhalve niet te
onderschatten.
Ik stel voor dat we hem regelmatig een pint betalen
als blijk van onze erkentelijkheid…
Dat betekende natuurlijk ook dat ondergetekende op
zoek moest naar een plaatsvervanger.

En het moet gezegd, de zoektocht naar een waardige opvolger van Nick was niet evident.
We besloten daarom beroep te doen op een zeer befaamde Brusselse ‘headhunter’ die al zijn sporen had
verdiend in de Belgische ‘haute finance’ en ook reeds tal van CEO’s heeft gescreend voor Belgische
beursgenoteerde bedrijven.
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Hoe werd er tewerk gegaan? Een van de medewerkers van dat selectiekantoor is zeer discreet in onze rangen
geïnfiltreerd en observeerde de regioleden tijdens onze activiteiten. De gesprekken aan de toog waren dus
niet zo onschuldig mijne heren! Tijdens die gesprekken werd gepolst naar motivatie, strategisch inzicht,
polyvalente inzetbaarheid, abstract denkvermogen, meertaligheid, betrokkenheid bij de regiowerking
enzovoort…En dan hebben we het nog niet gehad over de fish inn die in feite een grote psychologische test
voor alle deelnemers was!
Die zeer strenge en dure (want de infiltrant was constant pinten aan het betalen aan zijn gesprekspartners om
hen loslippig te maken!) selectieprocedure leverde het langverhoopte resultaat op. Witte rook kwam uit de
schouw begin december.

Tom Cochet zal voortaan de honneurs waarnemen als ondervoorzitter van de regio. Tom is reeds sinds 2013
onze vertegenwoordiger in de Provinciale Visserijcommissie Vlaams – Brabant en kent ook het reilen en
zeilen van onze regiowerking aangezien hij een actief lid is sinds de opstart van onze regio. Tom kennende
zal hij zeker onze regiowerking een boost geven met zijn enthousiasme.

2. Quiz op vrijdag 05.02.2016.
Onze eerste regiobijeenkomst van 2016 vindt plaats op vrijdag 05.02.2016 en wordt geanimeerd door Lazlo.
Hij is momenteel volop bezig met het in elkaar van een ‘naar zijn zeggen aartsmoeilijke’ quiz. Hij werkt zich
bovendien ook uit de naad om tal van sponsors te verleiden tot het geven van genereuze bijdragen. Met
andere woorden, die man is…ahum zijn gewicht in goud waard. Hij zelf is tevens quizmaster en zal streng
toezien op het goede verloop van de activiteiten. Begin maar al te studeren en check voor alle zekerheid ook
het jaaroverzicht van 2015. En vooral… onderschat de doe-vragen niet! Het zal dus van het grootste belang
dat ijzersterke ploegen aan de aftrap komen. Start alvast de zoektocht naar ‘teammates’!
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3. Facebookpagina VKB regio Vlaams – Brabant.
Tot op heden nog niet vermeld maar daarom niet onbekend. We hebben reeds geruime tijd een
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!
4. 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/

4

5

6

7

8

9

10

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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