Beste OVK-ers,
2020

04 januari

Voor eerst in naam
van het ganse
bestuur onze beste
wensen voor 2020.
Mag het een
vruchtbaar visjaar
worden met
allemaal een pb ,
maar vooral
genieten van jullie
hobby en in een
goede gezondheid.
Met de feestdagen
achter de rug zitten
we nu in de periode
“putje winter” , allee… veel winter hebben we nog niet gehad. Het grote
voordeel hiervan is dat we meer kans hebben om een paar winterberen te
vangen. Ik moet toegeven dat onze vriend karper er in deze tijd van het jaar er
op zijn best uitziet.
Tevens ook het startsein om als Voorzitter met het bestuur van het OVK 2020
ingang te blazen met onder andere de 1rste regioavond van 2020.
Deze zal doorgaan op vrijdag 24 Januari 2020 om 20:00u in onze gekende zaal
Casa del Loco’s en met als gastheer die 2020 zal aftrappen niet minder dan
Jonas van Hulle “beter gekend de drijvende kracht achter het West-Vlaams
ras , opkweken en verkopen van kleine karper) maar ook de goedlachse West1

Vlaamse Karpervisser die graag een duveltje drinkt. Hij zal ons meenemen naar
zijn hobby in de hobby “opkweken van karper” . Daarnaast is er ook plaats voor
een blik op zijn visserij .Iemand van eigen bodem om mee te starten blijft een
vast gegeven bij het OVK !
Verder zijn de inschrijvingen van onze jaarlijkse Fish in een groot succes te
noemen en nooit gezien toen zelf als organisator en nu als voorzitter : het
ganse fish in team zat vol op 2 dagen , jaja u leest het juist op 2 januari zat onze
fish in volzet .
Dat bewijst dat wij met onze fish in een knaller van formaat hebben, waar
iedereen bij wil zijn !
Maar ook het bewijs dat onze regio bloeit en groeit.
Dat bewijs was ook te zien op de VBK meeting. Er kwamen mij allerlei mensen
van onze regio groeten om te vragen naar de data voor 2020 en de fish in en
dat we goed bezig waren. Wel dat doet in naam van ons bestuur veel deugd om
te horen. Door jarenlange inzet dit te kunnen bereiken en hopelijk ook vast te
houden .
Op de afgelopen nationale VBK meeting in Sint Niklaas werd ook bekend
gemaakt dat er in het nationaal VBK bestuur één en ander verschuift.
Voorzitter Mark Hoedemaekers doet een stap opzij en Ruud Schoefs volgt hem
op, ook ondervoorzitter Stefaan Bleijenberg doet stapje opzij en wordt
vervangen door Seger van Mileghem.
Beide gedreven mensen die onze vereniging verder op koers zullen houden.
Aan de uittredende bestuursleden een welgemeende merci van ons allemaal.
Mark en Stefaan blijven wel bij het VBK bestuur maar onder een andere
functie.
Voor de rest hoop ik jullie massaal terug te zien op onze eerste regioavond en
misschien in Zwolle voor de “season kick-off” van 2020.
Nu gaan we terug naar het gewone leven van werken met tussenpauzen van
vissen en genieten. Ondertussen hoop ik ook mijn eerste vis van 2020 in het
net te kunnen loodsen .
IK zou zeggen zoals gewoonlijk geniet van jouw visserij en tot laters
Lots of fun on the bank and Tight lines !
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
+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
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VOLGENDE REGIO MEETING
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vrijdag 24 Januari 2020 om 20:00u
We ontvangen niemand minder dan Jonas van Hulle “beter gekend als de
drijvende kracht achter het West-Vlaams ras , opkweken en verkopen van
kleine karper) maar ook de goedlachse West-Vlaamse Karpervisser die graag
een duveltje drinkt. Hij zal ons meenemen naar zijn hobby in de hobby
“opkweken van karper” . Daarnaast is er ook plaats voor een blik op zijn visserij
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
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MEDEDELING AAN ALLE OVK LEDEN
Onze Jaarlijkse OVK Fish in zit vol en inschrijven kan nog maar
jullie worden op een reserve lijst gezet voor leden die eventueel
afvallen ,zodat jullie hun plaats in neemt .
GEEFT GEEN ZEKERHEID VAN DEELNAME OP DEZE LIJST !!!!!!

OVK Agenda 2020
(Programma onder voorbehoud)
eerste Regio avond:
Jonas Van Hulle

24 Januari 2020

tweede Regio avond:
Rie en Stef Michiels
3de Regio avond:
Jens Verschaeren

28 Februari 2020

18 December 2020

OVK Fish in 2020 :
van 10 /09 / 2020 tot en met 13 /09/ 2020
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Jeugd kampen VBK jeugdcel 2020:

Puyenbroeck 2020 Zaterdag 11 april 2020

https://www.vbkjeugdcel.be/puyenbroeck/

ZEEKANAAL 3 tem 5 juli 2020

https://www.vbkjeugdcel.be/zeekanaal/
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NUTRICIA 28 tem 30 augustus 2020

https://www.vbkjeugdcel.be/jeugdkampen-2018/

RODE SLUIS 16 tem 18 oktober 2020

https://www.vbkjeugdcel.be/rode-sluis/
ALLE INFO EN INSCHRIJVINGEN :

https://www.vbkjeugdcel.be/
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Plannen van het nieuwe vis jaar!
Het is de tijd van het jaar dat de dagen donker en korter zijn. En dat
iedereen samen met zijn familie kerst en oud naar nieuw vieren. Het is dan
ook het moment dat wij plannen maken voor een nieuw jaar vol vis
avonturen. Daarom wil ik jullie een beetje op weg helpen en wil ik jullie wat
info meegeven. Men heeft een uitgebreid aanbod aan waters van het VBK ;
terug te vinden via deze link. https://www.vbk.be/ men gaat naar de sub
map wordt lid en men krijgt een hele lijst van waters die in beheer zitten
van het vbk. Voor het vissen op de Rode sluis en Bentille , maar ook voor
alle andere openbare Vlaamse waters heb je een visverlof nodig. Die kan je
ophalen in de post, maar men kan die ook online aanvragen en wel via deze
link https://www.natuurenbos.be/visverlof hier vindt men alle info hoe je
deze kan aanvragen ; er staat dan ook een link op waar je rechtstreeks naar
de pagina gaat. Ik moet er wel bij vermelden je best beschikt over een ID
reader (“paspoort lezer” die je op je computer kan aansluiten). Je kan dan
ook via deze link https://www.natuurenbos.be/beleidwetgeving/natuurgebruik/visserij/hengelkaarten-regiokaarten de
hengelkaarten bekijken waar ja kan vissen. Het is een heel uitgebreide lijst
van plaatsen waar men kan vissen. Er staan heel wat mooie waters bij in de
regio Vlaanderen. Ook in het andere deel van België, Wallonië, kan je op
heel veel mooie waters terecht zoals de maas bijvoorbeeld. Je hebt dan wel
een vergunning van het Waals gewest nodig, te vinden via deze link
https://permisdepeche.be/fr .Misschien overwegen jullie toch liever een vis
trip naar het buitenland zoals Nederland of Frankrijk. Waar je ook naartoe
gaat geld dat het belangrijk is om vooraf voldoende info te verzamelen,
zodat onaangename verassingen tot een minimum worden herleid. Voor de
liefhebbers van betaalwater wil ik nog melden dat er ook in België een ruim
aanbod is ! Mogelijke reisbestemmingen in België vind je via deze link
https://karpervijvers.be/listing-cat/betaalwaters-belgie/ . Hopelijk is
bovenstaande info nuttig gebleken om de keuze stress wat weg te nemen.
Dat 2020 een jaar mag zijn van heel mooie vissen op de mat en wie weet zit
er pb bij. Wat ik ook nog wil meegeven is dat onze jaarlijkse Fish-In voor
2020 volzet is. Maar ik wil jullie ook bedanken voor de massale
inschrijvingen want de lijst was op twee dagen vol. Dit wil toch zeggen dat
ons concept heel goed in elkaar zit en daaruit nemen wij mee dat we op deze
manier verder moeten doen. Tot slot mijn wens ik jullie allemaal een
gezond en vreugdevol 2020 !
Jurgen Beerens
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Meer info over loodvrij vissen en het onderzoek naar de effecten
van lood op de natuur:
WWW.sportvisserijloodvrij.nl
WWW.loodvrijvissen.nl
WWW.stichtinggezondwater.nl
WWW.ufosinker.com
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HET OVK/VBK DANKT ZIJN SPONSORS VOOR DE STEUN
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