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Regio Oost-Vlaanderen 

 
Beste OVK-ers,      15 september 2019 
 
Het is een druilerige 
september dag 
wanneer ik  achter 
mijn laptop zit om 
dit voorwoord te 
typen. Mijmerend 
over de afgelopen 
maanden kan ik 
alleen maar vast 
stellen dat het 
alweer een veel te 
droge zomer is 
geworden, met zeer 
lage waterstanden 
op alle plassen in de 
regio. 
 
Om nog maar te zwijgen van de waters die nog extra getroffen zijn door 
de vervelende blauwalgen en de bij behorende miserie. 
Dat schiftingsproces van de appelblauw groene goedje dat maar 
bovendrijft en voor velen het vissen onmogelijk maakt. Dat de vissen 
daar niet direct last van hebben is een feit, maar wij vissers moeten dan 
noodgedwongen andere oorden gaan zoeken. Meestal  is dat een pest 
voor de vissers die hun zinnen hadden gezet op dat bepaald water en of 
die specifieke target vis. 
Ook door de lage waterstand is er minder zuurstof in het water, wat 
resulteert in mindere perioden van azen en een verhoogd risico op 
vissterfte. 
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Ondanks deze negatieve omgevingsfactoren, werd er toch vis gevangen. 
Zowel hier in de streek als in het buitenland. Zelf heb ik een goeie 
zomerse sessie gehad in de “Anvers “: 14 aanbeten en 8 vissen geland van 
de obstakels terwijl vele daar blankten. 
 
 
En dan staan we een paar maanden verder… begin/half september en het 
startsein van een goed gevuld najaar voor vele.  
Hopelijk mogen de fat lady’s jullie netkoord regelmatig kussen . 
 
Voor het Ovk is dit ook een moment van veel werk, terugblikken op een 
zeer geslaagde fish in en ook de regio avonden van het najaar 

voorbereiden. Op vrijdag 15 november  openen we het 

najaarsoffensief met niemand minder dan Niels van Vooren over ”  
zijn  visserij in de Vlaamse velden “ .  
Wie Niels kent weet dat hij er telkens voor 200% voor gaat en niet stopt 
eer hij zijn targets binnen gehaald heeft ! Dus zekers een avond waard om 
niet te missen . 
 

Voor de laatste regioavond op 20 December wordt het terug een 

OVK avondje voor onze leden met een foto Challenge deel 2. 
 

Op Zaterdag 7 december ontmoeten we elkaar voor de jaarlijkse 

nationale VBK meeting in het Bauhuis te Sint Niklaas. Niet te missen 
voor iedere Karper visser . 
 

Nog melden dat we als vereniging terug deelnemen aan de Hengel Expo  
te Kortrijk op zaterdag 9 en zondag 10 november aanstaande. 
Eens proeven van een andere hengelsportdiscipline kan je horizon zeker 
verruimen en wie weet kan je bepaalde zaken ook gebruiken in je eigen 
visserij en er je voordeel mee doen. Zeker  een aanrader dus !!!!  
 
Ik ben uit gepraat voor deze keer en laat jullie terugkeren naar wat we 
graag doen en liefst heel veel namelijk  karper vissen en vangen ( in een 
hopelijk “blauw alg vrije” omgeving). 
Nog veel plezier aan de waterkant en laat jullie net maar kreunen onder 
het scheppen van dikke najaarsbiggen . 
Dus zoals gewoonlijk sluit is af  
Tight lines and lots of fun on the bank  
 
Jullie voorzitter  
 
 Tony Boes 
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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 
+verantwoordelijke Bentille kreek ) 
 
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 / organisatie jaarlijkse fish in  ) 

 

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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Blauw alg: een pest voor vissen en visser 
Het klinkt ondertussen bekend 

in de oren: een water dat 

getroffen is door de blauwalg. 

Ik denk dat je weet waarover ik 

spreek of je hebt  er op zijn 

minst als eens over gehoord. 

Het Appelblauw groene goedje 

dat bovendrijft in klodden, een 

vuile smurrie, met een 

olieachtige substantie daarrond . 

Een ware pest als karper visser, 

die zijn visplannen voor 

onbepaalde tijd mag opbergen 

als jouw water ermee getroffen 

wordt. 

Maar hoe komt het eigenlijk dat we dit in de zomer vaker meemaken dan in de 

winter? Wel door een combinatie van droogte en hoge temperaturen begint het 

waterpeil van de plas, vijver of kreek serieus te zakken en kan het licht dieper 

indringen tot de bodem. 

Het water verwarmt meer 

en bij een 

watertemperatuur van 

meer dan 20 °C beginnen 

de algen zich ook op de 

bodem massaal te 

ontwikkelen. Nadien 

komen ze los van de 

bodem en zweven naar het 

oppervlak en zo krijgen 

we een groene schijn in 

het water die als een soort 

olieachtige vlek kan 

voorbij komen.  

 

Op zich nog geen alarm of probleem .  

Plezant is dit niet,  maar wanneer deze algen gaan beginnen schiften en gaan 

samentroepen begint de groene smurrie stillaan te evolueren naar een meer 

appelblauwgroene, geklodderde algenbrij en dan kunnen we zeggen dat het 

water is getroffen door de Blauwalg . 
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Gevaar of niet ????? 
Totaal ongevaarlijk is het zeker niet ! Voor de mens en dan vooral 

ouderen/jonge kinderen en algemeen mensen met een lagere weerstand kan de 

opname via de mond gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook je handen 

wassen/ afspoelen in besmet water is geen goed plan. Sommige mensen kunnen 

ook allergisch reageren als ze in contact komen met cyanobacteriën ( de ziek 

makende bacteriën die vooral in de blauwe “drab” geconcentreerd zitten en 

giftige stoffen aanmaken). Mogelijke symptomen zijn te vergelijken met die van 

buikgriep: rillingen, koorts, 

diarree, braken … Mocht je 

na een verblijf aan het water 

plots één van bovenstaande 

klachten krijgen en er gaan 

geruchten van blauw alg op je 

water de ronde, is het niet 

onverstandig om je huisarts te 

raadplegen. 

Tot zover de risico’s voor de 

mens. Vissen hebben, 

afgezien van de wisselende 

zuurstof concentraties in het 

water, weinig last van de algen en de gif producerende bacteriën.  Voor kleine 

dieren zoals (water)vogels kunnen blauw algen dodelijk zijn. Wie graag zijn 

trouwe vier voeter meeneemt om te vissen moet extra alert zijn !!! De toxines 

die in de “blauw alg drab” zitten kunnen dodelijk zijn als je hond er veel van 

binnen krijgt door te drinken of in het water te zwemmen ( en nadien zijn vacht 

aflikt). Hoe kleiner de hond hoe groter het risico op problemen. Bij inname van 

een grote hoeveelheid besmet water kan er reeds na enkele uren een levens 

bedreigende situatie ontstaan. Je hond grondig afspoelen met proper water en zo 

snel mogelijk een dierenarts raadplegen is dan de boodschap. Mogelijke 

symptomen zijn een “tamme” hond die weinig of niet meer op prikkels reageert, 

versnelde ademhaling, overvloedig kwijlen, een hond die moeite heeft om zijn 

evenwicht te bewaren.  

Als je gezondheidsproblemen wil voorkomen voor jezelf en voor je huisdier aan 

de waterkant is het verstandig om steeds voldoende proper (leiding/drink)water 

te voorzien. Voor eigen gebruik, om je handen/gezicht en dergelijke te wassen  

en voor je hond als drinkwater (en om je hond te wassen mocht die toch in 

besmet water zijn gesprongen). 

Je kan dit beter altijd doen, los van de blauw alg, omdat er in vijver water wel 

meer bacteriën kunnen voorkomen die ons en of ons huisdier ziek kunnen 

maken. Ik denk hierbij aan de beruchte ratten ziekte die met name in Engeland 

al meerdere slachtoffers heeft gemaakt.   
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Wat te doen bij het zien van een uitbraak van Blauwalg . 

                                                                                                                                

Ten eerste de Milieu dienst in jouw 

gemeente waarschuwen. Ook een 

melding doen bij sportvisserij 

Vlaanderen en of ANB ( Agentschap 

voor natuur en Bos ) , ook de 

vereniging of club van het water 

verwittigen . 

Daarna zal de club of vereniging van 

het water de nodige maatregelen 

moeten nemen in samenspraak met 

de milieu dienst in jouw gemeente. 

Meestal zullen ze de nodige affiches 

en waarschuwingsborden voorzien en 

eventueel een tijdelijk recreatie en 

hengelverbod uitvaardigen.  

Negeer deze documenten niet voor 

jouw veiligheid of dat van je huisdier 

! 

 

Das een gouden regel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Laat onze gezonde karper brains vissen 

vangen maar gezond primeert boven hebzucht 

en onnodig pijnlijke situaties . 

Hou dan ook de sociale media kanalen in de 

gaten de weken na een uitbraak. Zo blijf je op 

de hoogte van de zaak en weet je wanneer de 

club of vereniging het vis verbod terug 

opheft. Om zo op een veilige manier onze 

geliefkoosde hobby terug te kunnen 

uitoefenen . 

Dus de boodschap van dit verhaal is op tijd 

aan de alarmbel trekken en de juiste methodes 

en procedures volgen. Maar vooral kiezen 

voor je eigen veiligheid en die van jouw 

boezemvriend de viervoeter . 

Schakel de juiste instanties in en laat hen het werk doen, zodat je na een korte 

“non actief periode” terug aan de slag kan gaan en de jacht kan hervatten op ons 

beschubde vrienden. 

Hopelijk kunnen jullie dit artikel in de praktijk gebruiken als leidraad mocht er 

zich een blauw alg uitbraak voordoen op je eigen viswater. 

mvg Tony 
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 VOLGENDE REGIO MEETING 

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

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

 

Vrijdag 15 november 2019 om 20u : 
 
Niels Van Vooren : zijn visserij in Vlaanderen en 
daarbuiten  
 
Zeker niet te missen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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 

 

 

http://www.casadellocos.be/
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Fish In 2019 
Het is vandaag zover, onze 

jaarlijkse fish in van het 

OVK te Nalinnes gaat van 

start. Omstreeks zeven uur 

strijken we neer aan het 

water. Het gaat er gezellig 

aan toe en iedereen is aan het kuieren en met elkaar aan het lachen. Ondertussen wachten we 

nog op één iemand die wat hinder ondervond van het verkeer maar na een paar minuten zijn 

we voltallig; op uitzondering van onze voorzitter Tony die op het thuisfront samen met zijn 

familie het heengaan van een naaste moeten verwerken. Kurt en Manolito gaan ons later die 

dag ook nog vervoegen Ondertussen verzamelen we met de aanwezige deelnemers aan de tent 

en genieten van ontbijtkoeken. Daarna gaan we over tot de loting van de stekken. Iedereen 

krijgt ook zijn vangst registratieblad en nog een klein ontbijt mee naar de stek. 

De verschillende “teams” begeven zich naar de stek. De weergoden zijn ons gunstig gezind; 

bewolkt maar droog dus het opzetten van het kampement en het aanvoeren van de stekken 

verlopen in een gezapige sfeer. Op stek 18, bij 

Manuel en Jaimi (die nog maar een paar minuten 

inliggen) gaat er al  eentje vandoor met een 

knappe 12kg+ spiegel als resultaat. Van een blitse 

start gesproken ! De toon was gezet, maar de 

buren op stek 20 doen het even goed en 

beginnen met een spiegel van boven de 15kg wat 

meteen de zwaarste spiegel van de dag is.  

Nu er wordt her en der vis na vis gevangen. Op 

stek 14 komt het maar traag op gang en ook op 

stek 8 blijft hetl lang stil.  

 

 

Ondertussen hebben Manolito en Kurt ons vervoegd nadat hun verplichte werkdag erop zit. 

We zijn nog in blijde verwachting van onze OVK voorzitter Tony, maar hij gaat ons pas vrijdag 

ochtend vervoegen. We naderen zo stilaan de 

avond van onze eerst dag en we zoeken onze 

slaapzak op om een uil te vangen (die bij 

sommigen blijkbaar in de boom boven hun 

tent zit) te vangen. Anderen zijn nog in de 

weer om hun vissen te wegen en te 

fotograferen. De “die hards” gaan nog langs 

bij de buren voor een droogje en veel nat. Zo 

gaan we een kille nacht in en wordt het snel 

dag. Het is half zes als ik wakker schiet en tot 

de conclusie kom dat ik de nacht door gegaan 

ben zonder enige beweging van de swinger. 

De stilte van de beetmelders was oor verdovend. Bij het openen van de tent zie ik dat het heel 

mistig is. Maar geen nood… we genieten van een kopje verse koffie terwijl de mist optrekt.  
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Tony komt het meer opgereden richting stek 10 

informeert ondertussen hoe het al geweest is.  

In de ochtend krijgen we de eerste meldingen in 

onze watts ap groep over de vangsten van de 

afgelopen nacht. En er zitten een paar fraaie 

exemplaren bij! Tony komt ook goed op dreef 

want na een paar minuten ligt ook al de eerste vis 

op de mat. Na deze fraaie “schubbermans” begint 

hij zijn kamp op te zetten en nadat dit gedaan is 

komt hij op stek 8 buurten bij Jurgen & Denis om 

polshoogte te nemen en afspraken te maken over 

het verdere verloop van de Fish In. Het is dan rond 

een uur of 10 als ikzelf en Gert naar de winkel gaan om lekkers voor op de BBQ van deze 

namiddag.  

Onderweg krijgen we heel wat vangst meldingen. Het 

uur komt dan ook stilaan dichter dat onze deelnemers 

komen aanschuiven voor het nuttigen van een 

heerlijke BBQ. Tijdens het aperitief wordt er heel wat 

gepraat en gelachen.  Het is dan ook het moment om 

het vlees dat ligt te bakken op de BBQ er maar eens af 

te halen en het op de borden te leggen van de 

hongerige bende. Via deze weg nog eens een dikke 

merci voor Gert Bollaert; onze vaste BBQ specialist. 

De “cuisson” was alweer voortreffelijk ! 

 

Iedereen smult zijn buikje rond en er wordt druk  

over de vangsten gespeculeerd. Her en der worden 

plannen gesmeed om  samen een trip te doen. We 

gaan stillaan naar vier uur en er zijn er die naar hun 

stek gaan om alles in gereedheid brengen om verder 

te vissen. Doch zoals steeds blijven er een paar 

hangen en nuttigen nog wat natjes en veel natjes.  

Er zijn er zelfs die de processie van  Echternach 

doen; 20 stappen vooruit en 40 stappen achteruit. Er 

zijn er zelfs die de grachten gaan opzoeken, wat 

achteraf gezien niet zo verstandig was… “a shitty smell 

! Bij Willem en Brecht begint het meteen goed te 

lopen. En het mag gezegd worden, ze doen het zeker 

niet slecht voor hun eerste deelname!  

 

Ook Kurt en Gert geven vol gas; de vissen maar 

komen. Er wordt overal vis gevangen behalve bij 

Jurgen en Denis die worden gehuld in een doodse stilte. De rest van de stekken doen het beter 

en het blijft het maar lopen. Hier en daar komen er mooie vissen uit,  zoals de prachtige spiegel 

van Brecht. De avond valt en het weer begint ook te veranderen. Gedruppel gaat over in regen 

die de ganse nacht aanhoud. Ondanks de regen blijft de vis ook s ’nachts actief door azen.                          

Het is heel vroeg zaterdag ochtend als ik wakker word door de geur van de verse koffie die mijn 

vader heeft gezet. Samen genieten we van een prachtige zonsopgang en zijn getuige van een 

ontwakende natuur… 
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Bij de buren horen we tijdens deze taferelen een run 

van jewelste. Ook Tony wordt gewekt door een run en 

kort nadien staat hij bij ons om eens te luisteren hoe het 

bij ons is gelopen. Simpel: niets gehoord of gezien, 

helaas. Maar er breekt een nieuwe dag aan en nieuwe 

kansen dus we blijven hopen op een vis! Bij Gert en 

Kurt blijft het als een sneltrein lopen; bij Geert en 

Thierry (de winnaars van vorig jaar) loopt het ook goed 

maar ze vangen veel kleinere vissen.     Dit ondervinden 

ook andere koppels; hier en daar komen er visjes  uit 

van maar liefst  1.2kg en Manuel spant de kroon met 

een beer van 0.5kg.   

                                                                         

Dominique en Jimmy krijgen omstreeks 8u15 een paar piepen door de beetmelders en na een 

dril van je welste kunnen ze een dikke spiegel over het netkoord trekken. De naald van de 

weger blijft op 17kg500 staan, wat op dat moment de zwaarste vis van de wedstrijd is. Maar bij 

Gert en Kurt krijgen ze omstreeks 12 u 45 een run en kunnen ze het net onder een 18.6 kg 

wegende spiegel schuiven; tot zover alweer een nieuw record. 

 

Op sommige stekken loopt het niet meer zoals in het 

begin. Het is dan ook al een tijdje stil bij Chris en 

Gunther. Bij Davy en Manolito daarentegen blijft het 

lopen als een treintje…de ene vis na de andere wordt 

geland. Ook bij Kevin en Remi begint het stilaan te 

lopen en die hebben een grote inhaalbeweging 

ingezet. Ondertussen komt de laatste avond van de 

Fish In dichter en begint iedereen zich op te maken 

voor de nacht. De hengels worden voorzien van vers 

aas en er wordt volop bij gevoerd voor de nacht. Hier 

en daar wordt nog wat gedronken en gelachen en het 

wordt dan stilaan tijd om de slaapzak op te zoeken. 

Wat zou deze nacht nog brengen?     Maar wonder boven wonder blijft het bij de meesten 

opvallend stil.                                      Het is nog maar half zes als we wakker worden. Ik kan er 

niet aan doen, maar ik ben een ochtend mens en 

samen met mijn pa doen we zoals iedere 

ochtend: samen een tasje koffie drinken en 

genieten van het opkomen van de zon. We 

verwelkomen Niko Vervaet die het domein 

oprijdt. Door privé omstandigheden kon hij er dit 

jaar niet bij zijn. We mogen nog vissen tot twaalf 

uur en veel koppels steken nog een tandje bij 

voor een eindsprint. Klokslag 12uur gaan alle 

lijnen uit het water. We maken ons stilaan op 

voor de prijsuitreiking van deze editie. Samen 

met Tony verzorgen wij de prijzen tafel en 

verdelen we de prijzen. Natuurlijk mag ik onze sponsors (Speedcarp, EFB, Hooked, Proline en 
een plaatselijke hengelsportzaak.)  Niet vergeten zoals elk jaar hebben ze terug gezorgd voor 

heel mooie prijzen en kortingsbonnen. Daarom bedank ik deze mensen in naam van het OVK-

bestuur. Alle deelnemers verschijnen “lepeltjesgewijs” naar de afgesproken plaats voor de 

prijsuitreiking.                                
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Aan de hand van de vangstformulieren 

wordt de rangschikking gemaakt en 

maakt huisfotograaf Niko een 

groepsfoto als aandenken aan opnieuw 

een geslaagde en visrijke regio fish in.                     

Eerst zijn er nog een paar mededelingen 

van onze Tony. Jurgen gaat dan verder 

met de eigenlijke prijsuitreiking ( die 

begint met een valse start).  

De rode lantaarn van deze editie zijn mezelf en Denis met 37kg400 als zeg ik het zelf we 

hebben alles mogen uit de kast halen om aan dit gewicht te komen en met veel dank aan mijn 

vader! Op de elfde plaatste zijn Jesko en Davy met 95kg150, op de tiende plaatste is onze 

voorzitter Tony met 95kg600 gestrand (maar hij heeft wel  één dag minder gevist door familiale 

omstandigheden);  op plaats negen staan Dennis en Jeffrey met 96kg600 , op de achtste plaats 

Manuel en Jaime met 145kg400 , op plaats zeven Chris en Gunther met 156kg200, op de zesde 

plaats Kevin en Denis met 169kg300, Brecht en 

Willem die voor het eerste jaar mee deden staan 

op een verdienstelijke vijfde plaats met 181kg100 

wat zeker niet slecht gevist is, op de vierde plaats 

de winnaars van de vorige editie, Geert en 

Thierry met een totaal van 182kg 500, het brons 

is voor Jimmy en Dominique met 201kg200,  het 

zilver gaat naar Manolito en Davy met een 

gewicht van 258kg700, en het goud gaat naar Gert 

en Kurt die deze editie gewonnen hebben met 

liefst 55 vissen en een totaal gewicht van 

388kg300. Daarmee is de winnaar gekend voor 

deze editie nogmaals een dikke proficiat voor de 

winnaars Kurt en Gert. Er is een totaalgewicht 

gevangen van 2007kg450 wat niet slecht gevist is.  

 

 

 

Ik wil dan ook iedereen in naam van het bestuur van het OVK bedanken voor jullie 

aanwezigheid om ook deze editie van de fish in op een aangename en positieve manier te doen 

verlopen. Tot slot wens ik jullie nog een visrijk najaar toe, opgesmukt met een aantal mooie 

bakken ! 

Jurgen Beerens ( bestuurslid en organisator van de jaarlijkse fish in) . 
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Volgende VBK activiteiten 2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
3 de  Regiomeeting: 15  november 2019 Niels Van Vooren  
 
Zaterdag 7 december 2019 Nationale VBK meeting Bauhaus  te Sint 
Niklaas  
  
4 de  Regiomeeting  : 20 December  2019    Foto Challenge  OVK 
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HET OVK/VBK DANKT  ZIJN SPONSORS VOOR DE STEUN 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


