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Regio Oost-Vlaanderen 

 
Beste OVK-ers,                  6 februari 2019 
 
Onze winter blijft maar 
spoken met afwisselingen 
van koud guur weer met 
kletsnatte dagen. 
Perioden waar een mens 
geen hond door jaagt , 
man man man ,wat haat 
ik zo’n weer. Ik hunker nu 
al volop naar die eerste 
mooie voorjaarsdagen. 
Met de eerste 
zonnestralen die onze 
goede vriend uit zijn te 
lange winterslaap zullen 
halen en naarstig op zoek 
zal gaan naar onze lekkere 
bolletjes om zo uit het 
niets gepiercet te worden 
door onze haak… het 
gekende spelletje kan 
beginnen . 
Oh ja we kunnen ons tijdens die lange wintermaanden zoet houden met 
beurzen en opendeur dagen en ja zo kom ik bij Carp Zwolle.  
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Wel dames en heren bij deze kan ik zeggen dat het met zijn 25 years 
edition, oerdruk was de zaterdag. Amai nog niet ( volgend jaar verlof voor 

de vrijdag 😉 ) maar toch veel nieuwigheden en beroemdheden tegen het 
lijf gelopen en daar mee een gezellige babbel over onze visserij. 
Van zowel Belgische karpervisser tot de Engelse Karper scene heb ik 
afgedaan en zo moe maar tevreden s’avonds terug richting België . 
Ook veel geld kwijt, hahaha, maar toch goe geïnvesteerd in mijn visserij . 
En zo kunnen we nog na kaarten op tal van open deurdagen in onze 
streek: in maart  “Hooked store “ en het “ Loze Vissertje “en in mei 
Hengelsport de Poorter. 
Ohja ik zou het nog vergeten dat we zelf nog een regioavond  avond 
hebben. De tweede en laatste van dit voorjaar nl 15 Februari 2019 met 
als gastspreker niemand minder dan “ Ian Thiels “.Een zeer 
doorwinterde visser met kanaal roots om u tegen te zeggen. Zijn “skills” 
in het vangen dikke beren zal niet ongemerkt blijven en hij zal geen blad 
voor de mond nemen. Zijn jaarverslag van zijn visserij zal hij uit de 
doeken doen en ik denk dat dit vele leden zal kunnen bekoren. 
Ook zijn er de talrijke jeugdinitiaties in onze regio maar daar meer over 
op de VBK site en de flyer in bijlage. Nog meegeven dat de jeugd initiatie 
in Puyenbroeck een week vervroegd is dus op 6 april i.p.v de eerder 
aangekondigde 13 april 2019 . 
Tevens zal ook het VBK nauwer gaan samen werken met de” social 
media” met onder andere facebook en Instagram. Dus houdt beide in de 
gaten voor verdere nieuwtjes . 
Tevens kan ik ook melden dat we tegen deze zomer met een nieuw water 
in medebeheer starten nl “ de Bentillekreek “. Achter de schermen wordt 
nog druk alles in orde gebracht om zo als mogelijk van start te gaan. 
Ook gaan we dit jaar binnen het OVK nog paar zaken optimaliseren maar 
meer daarover later in het Najaar . 
Zie zo genoeg gepraat van mijne kant en ik hoop jullie massaal terug te 
zien op  15 februari 2019 in zaal Casa del loco’s voor de reeks van 
Ian Thiels . 
En voor de rest nog een goed voorjaar met hier en daar nen uitschieter en 
veel plezier aan de waterkant . 
Tight lines and fish on 
 
Jullie voorzitter  
 
Tony  
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Het Regiobestuur: 
Voor alle belangrijke en of minder belangrijke mededelingen 
/ vragen i.v.m onze regio  gelieve één van onderstaande 
personen te contacteren: 
Gelieve adreswijzigingen en andere belangrijke info ook 
altijd door te geven aan onze nationale secretaris:                        

't Kindt Etienne 

 (VBK_etienne@telenet.be of via WWW.vbk.be) 
 
 
 

 

Tony Boes               tel 0497651009 tonyovkisa@telenet.be 
(regio voorzitter + verantwoordelijke vistandbeheer het leen te eeklo) 
 
Eric De Bruyne      tel 09/2728047 ericdebruyne@telenet.be       
(verantwoordelijk voor de regio nieuwsbrief+ bestand puyenbroeck) 

 

Jurgen Beerens  tel. 0486 848445  jurgen_beerens@telenet.be  

(regio bestuurslid ) 

 

Indien je de regionieuwsbrief per post wenst te ontvangen gelieve dan je 
naam en adres op te sturen ( met de vermelding “nieuwsbrief OVK” ) 
naar: 
De Bruyne Eric 
Van Den Heckestraat 91 
9050 Gentbrugge 
ericdebruyne@telenet.be 
Als je dit niet doet gaan we er van uit dat je de nieuwsbrief niet meer via 
de post wenst te ontvangen, maar de nieuwsbrief via andere weg ( mail / 
VBK-website ) ontvangt. De mensen die al via mail de brief ontvingen 
hoeven niets te doen. Indien je de nieuwsbrief nog niet via mail ontvangt, 
maar dit wel wenst, gelieve een mailtje te sturen naar mijn e-mail adres 
(zie hierboven). 

info over viswater in eigen en medebeheer vind je op onze VBK 
website :   http://www.vbk.be/  

vergunningen kunnen rechtstreeks via de website worden 
aangevraagd en betaald 

 

mailto:VBK_etienne@telenet.be
http://www.vbk.be/
mailto:tonyovkisa@telenet.be
mailto:ericdebruyne@telenet.be
mailto:jurgen_beerens@telenet.be
mailto:ericdebruyne@telenet.be
http://www.vbk.be/
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Data OVK Regioavonden 2019 + gastsprekers 
 
2 de   regiomeeting  :  15  Februari 2019      Ian Thiels 
3  de  Regiomeeting  :   15  november 2019    Ernesto Kamminga 
4 de  Regiomeeting  :    20 December  2019    Foto Challenge  OVK 
Alle meetings gaan door te Destlbergen om 20u in casa del locos 
(zie verderop in deze nieuwsbrief) 
 
 
 
                    

 VOLGENDE REGIO MEETING 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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we starten om 20:00 u, dus gelieve om 19:45u aanwezig te zijn 

Alle regiomeetings gaan door in de Casa Del Locos te Destelbergen om 
20u 

Casa del Locos  ( let op het juiste adres hieronder voor GPS rijders!!!!) 

Dendermondesteenweg 470 

9070  Destelbergen  

09/238.49.39  www.casadellocos.be 

 
Aangepaste flyer VBK jeugdcel 2019: 

 
 

http://www.casadellocos.be/
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Voorjaarskriebels. 
 
Een jaartje geleden heb ik de kans gekregen om op een pittoresk meertje te 

mogen bevissen het ligt 

midden in de Vlaamse 

velden. Het heeft een 

magisch uitzicht en het 

herbergt heel wat mooi 

vissen. Ik heb het vorig 

jaar al een aantal keer 

bevist met de nodige 

blanks. Toch heb ik er 

eentje kunnen 

verschalken. Deze kwam me na middernacht wekken uit een heel diepe slaap, 

maar ik was er blij mee. Het was niet de grootste van het water, maar je hoort me 

zeker niet klagen. De vijver staat bekend als een van de moeilijkere waters van de 

streek. Nu het was een spiegeltje van rond de 10kg500, maar deze was meer dan 

welkom.  

Ondertussen zijn we 2018 en het wintert maar door maar toch ben ik al aan het 

plannen en aan aasgewenning aan het doen. Op regelmatige basis gaat er kleine 

hoeveelheid licht verteerbaar 

aas in het water om onze 

vrienden te laten weten dat ze 

er toch wat lekkers te vinden 

valt op mijn favotiete stek. Ik 

hoop dus toch in de toekomst 

de vruchten er van te plukken 

van het aasgewenning. Ik blijf 

dit doen tot de temperaturen 

iets positiever en constanter 

worden om dan het voeren een beetje op te drijven. Het is dan ook een beetje 

aftellen naar de maanden April en Mei om mijn geluk al eens te gaan  beproeven. 

Ik weet, het is dan nog vroeg op het jaar, maar wie weet krijg ik toch al eens een 

aanbeet of op z’n minst wat actie op de stek die ik voorbereid heb.  

Hou de komende nieuwsbrieven in het oog voor het vervolg van dit avondtuur op 

dit toch wel mysterieus water.  

Jurgen.  
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OPEN DEUR DAGEN 2019  

 

 
 

 

 

Mei 2019 Hengelsport De Poorter exacte data volgen op de 

website en FB 
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HET OVK/VBK DANKT  ZIJN SPONSORS VOOR DE STEUN 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


