
Beste OVK-ers, 30 september 2020

Hoe zou ik nu moeten
beginnen , tja zal ik het zo
zeggen “ wat een jaar is me
dat “, bij de laatste
regioavond in februari was
er links en rechts al het
woord Corona gevallen ,
maar dat dit zo’n effect zou
hebben op ons doen en
laten zou niemand voor
ogen  hebben .

Ik ga niet alles in detail verwoorden , maar dat we weken onze hobby hebben 
moeten laten staan door Corona kon niemand geloven !  Toen we weer groen 
licht kregen kwam er een explosie aan vissers die naar de waterkant holden …. 
vissen doet wat met een mens hé .
Voor velen een periode van “opsluiting binnen vier muren “ ; voor de andere 
een rust pauze binnen hun drukke agenda , maar toch voor niemand goed. “ 
Economische stelsel voor velen “ en dan nog maar te zwijgen van de wekelijkse 
regels die veranderden: leven met mondmaskers , social distance , alcohol gels , 
man , man , man , man …..
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Ook nu is dit vuil beestje het addertje onder het gras voor vele zaken binnen 
onze visserij , geen beurzen voorjaar 2021 , geen eigen VBK meeting 2020 waar 
iedere karpervisser die VBK lid is toch afzakte voor zijn jaarlijkse babbel en de 
vriendschap. Normaal de feestdag van onze vereniging, maar kan helaas nu ook 
niet kan door gaan .
Om dan nog maar te zwijgen van de diegenen onder ons die getroffen werden 
door deze etter virus en al dan niet gehospitaliseerd werden .
Maar ook even terug blijven stilstaan aan die vele oudjes die helaas de strijd met
Corona hebben verloren; in het voorjaar en nu nog. Gewoon afschuwelijk dat 
zoveel mensenleed op zo korte tijd plaats vond .
Kortom ons leven compleet veranderd sinds Corona ons land aandeed.
Veel wil ik daar niet meer op terugkomen gezien wij daar geen vat op hebben en
we blijkbaar zullen moeten mee leven tot er een vaccin is en dan nog …..
Ook voor het OVK heeft dat gevolgen gehad met name extra maatregelen voor 
onze Fish in in September: geen BBQ , social distance , bezit van mondmaskers  .
Alsook de annulatie van onze enigste regioavond in het Najaar in December.
Ja u leest het goed... de regioavond van December gaat niet door omdat we
in ons kleine Casa Del Locos zaaltje geen 1,5 meter afstand kunnen garanderen. 
Drie uur lang met mondmasker op in een warme zaal en stil op je stoel zitten 
vinden we geen goede omstandigheden om in te zitten.
Daarom hebben we beslist dat we de avond annuleren en de spreker volgende 
jaar terug boeken en ontvangen in een veel grotere zaal waar we dit wel kunnen
garanderen.
Ook voor mij als voorzitter zijn het spannende tijden om sprekers in 2021 te 
kunnen vinden en ook de twijfel of alles wel doorgaat in 2021. Jammer genoeg 
heb ik geen glazen bol die nu kan bepalen wat er binnen 3 maand gaat gebeuren
.
Maar dat niet alles heeft geleden onder de Corona schaduw blijkt uit onze OVK 
fish in Het was opnieuw een topper en dat mag ook gezegd worden. Ondanks 
een volzet water, gewoon top attitude van onze leden en dat in volle Corona 
tijd. Daar kan ik als regio voorzitter allen maar trots op zijn , TOP !!!!
Ook ik heb een K…..jaar achter de rug. Een voorjaar dat net als voor velen in 
mineur was en een kwakkel zomer. Triest dieptepunt eind deze zomer met een 
ernstig verkeersongeval, even compleet van het paadje , afgevoerd en auto 
perte Total. En dit een paar weken voor de Fish in… 
Maar ja ook dit passeert weer de revue en het leven gaat gewoon door. “Vallen 
en terug opstaan en weer doorgaan “ een gezegde van een Nederlandstalige 
Kleinkunstenaar.
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Het jaar was ook gevuld met diverse vis reddingen na vervuilingen door lozingen
in onze wateren binnen de regio. Ook hier een grote dank aan alle mensen die 
hier hun schouders hebben ondergestoken en tal van mooie vissen hebben 
kunnen redden. Een teken van bekwame omgang met onze beschubde vrienden
.Een teken dat onze Regio leeft voor de visserij en de beschubde vrienden .
Ik hoop  van harte van het ganse OVK  bestuur dat 2021 wat meer rooskleurig 
zal zijn dan zijn voorganger en dat onze Regioavonden terug gevuld zullen zijn 
zoals voorheen. Ook zo snel mogelijk terugkeren naar ‘normal life ‘ voor 
iedereen , terug  opendeurdagen , beurzen , meetings ……
Het programma van 2021 zal in de november nieuwsbrief meegedeeld worden 
alsook de info om  in te schrijven voor de Fish in 2021.
Zie zo verder wil ik jullie nog allemaal een geslaagd en vis vol najaar toe wensen 
en hopelijk kan ik ook zo snel mogelijke de draad  terug opnemen. Achter de 
hengels kruipen en wie weet alsnog wat mooie exemplaren voor de lens krijgen 
dit najaar .
Bij deze sluit ik met de gekende woorden terug af en hopelijk zie ik jullie ergens 
dit jaar aan de waterkant of in een hengelsportzaak... maar zeker in 2021 terug 
op onze regioavonden .
Tight lines and lots of fun on the bank.

Jullie OVK Voorzitter 
Boes Tony 
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H  et 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 0497651009tonyovkisa@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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                             OVK/VBK agenda   2020  

NATIONALE VBK MEETING IN SINT NIKLAAS : 
AFGELAST !!!!!!!!!!!!!!!

3e regio meeting 18 DECEMBER    2020 : 
AFGELAST !!!!!!!!!!!!!!!

meer info in een volgende regio nieuwsbrief

5



Fish Inn OVK 2020

Het is donderdagmorgen. Als de wekker om 4u afloopt, denk ik bij mezelf... het is zover, onze 
jaarlijkse Fish In komt eraan. We hebben met de deelnemers afgesproken om 7 uur aan de sanitaire 
blok van het water Lac des Nalinnes. En één voor één arriveren de deelnemers. Er zijn  altijd 
bepaalde mensen die achter een stokbrood gaan en die dan te laat komen, maar goed iedereens is 
aanwezig en er zijn nieuwe gezichten bij die voor de eerste meedoen.  Samen de andere deelnemers 
heet ik hen dan ook van harte welkom op onze fish In.

Er is een uitgebreid ontbijt voorzien met verse
ontbijtkoeken, twee belegde broodjes en een
chocomelk. Er volgt dan een toelichting
omtrent de maatregelen die getroffen zijn voor
Covid-19, die deels door de organisatie en deels
door de beheerder van het water genomen zijn.
En ik licht ook toe dat er dit jaar geen BBQ zal
zijn maar in de plaats van dat hebben we wel
een spaghetti en macaroni voorzien waarvoor
mijn dank aan mijn moeder (Rosine) voor haar
kookkunsten. Er is dan ook minder goed
nieuws; Davy De Beule moest op het laatste
moment afzeggen wegens het overlijden van
zijn vader. Via deze weg wensen we hem en zijn
familie veel sterkte toe.
 

Het wordt dan stilaan tijd om over te gaan tot de loting om de volgorde te bepalen voor de trekking 

van de stekken. Nadat iedereen nog wat bijgepraat heeft vertrekken de deelnemers naar de stekken. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren gebruiken we nu alle stekken om zo toch voldoende afstand te 

bewaren. Iedereen is druk in de weer om hun tenten op te stellen de andere is druk in de weer om 

zijn hengels op scherp te leggen. Het duurt dan ook niet lang of de eerste vissen komen al op de mat. 

Zoals op stek 1  en 2 bij Manuel en Jaime. Ook op stek 24 en 25, bij Brecht en Willem,  komen ook de 

eerste vissen al langs en zijn ze al snel van de nul verlost. 
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Het is zo rond de middag als ik merk dat er toch her en der 
heel wat vissen op de mat komen. Op onze kant duurt het 
wat langer voor de eerste vissen zich melden. Maar we 
panikeren nog niet. Ten slotte hebben we nog drie 
dagen...dus geen nood. Het gaat stilaan naar de avond toe en
de stekken worden voorzien van lekkers;  bij de enen wat 
meer dan bij de andere en zo komen we bij de eerste nacht 
van onze vier daagse. En wat blijkt bij Dominique en Jimmy
op stek vier en vijf komt de eerste dertiger op de kant. Het 

gaat om een heel mooie schub en met zijn 15.8kg is dit
meteen de zwaarste van de fish In tot hiertoe. Nu
worden hier en daar heel mooie vissen geland zoals bij
Geert en één voor onze nieuwe deelnemer Kristof. Ze
zitten op stek 22 en 23 en vangen in de ochtend een heel
mooie spiegel van 11.7kg. De tijd vliegt en we gaan
richting de middag. Nu wordt er toch overal wat vis
gevangen in verschillende gewichtscategorieën. Vissen
van 12 en 13 kg worden gemeld en dit zijn toch één
voor één heel mooie vissen. Het is op de middag als het
record van Dominique en Jimmy aan diggelen wordt
geslagen door Willem en Brecht met een spiegel van
18.8kg. Meteen een  persoonlijk record voor Willem.
Dikke proficiat !! Het is raar maar waar, bij velen valt
het dan wat stil van de vangsten. Niet bij iedereen want
bij Gert en Kurt op stek 16 en 17 blijven de vissen maar
komen. Er is dan een koppel waar het heel moeizaam
loopt en dit is bij Remi en Kevin op stek 5 en 6 maar de
eerste vis meldt zich hier ook en daarmee is iedereen
van de nul af waardoor ik als organisator toch blij ben
dat er niemand gaat blanken deze editie. Want kort na de vangst van Remi wordt ook de 
eerste bij Eric geland, ook iemand die er voor de eerste maal bij is en dit op stek 20.    
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Eric krijgt versterking van Niko Vervaet die in de late middag de troepen vergezelt. Er wordt 
meteen bijgepraat en Niko geeft tips aan Eric van wat en hoe. In de late namiddag krijgen we 
een melding op de watts app groep dat het record weer al aan diggelen geslagen is en scherper
gesteld is met juist 100 gram door Chris. Hij zit samen met Gunther op stek 14 en 15, zeker 
twee van de top stekken.

 De tweede avond is dan in aantocht en we beginnen ons voor te bereiden op de tweede nacht.
Dan denk ik bij mezelf... de derde dag komt eraan; het gaat vlug. Wat gaat deze dag brengen 
en zouden er nog verrassingen komen. Zou er een veertiger uit komen... wie zal het zeggen. 
Het is vroeg in de morgen als ik wakker word en zie dat het heel mistig is. De mist wordt 
verjaagd door de aantrekkende wind. Bij Jurgen en Dennis wordt er in een recordtempo de 
ene na de andere vis geland, maar er worden ook heel wat vissen gelost. In de late namiddag 
verschijnt er een filmpje waarbij Kurt een douche krijgt, nadat hij zijn persoonlijk record heeft
verbroken met een schub van 19.5kg. Het top gewicht van Chris staat daarmee op plaats twee.
In de avond krijgt  Dennis, die samen met Jurgen stek 11 en 12 bevist,  een paar piepjes krijgt 
op de linker hengel. Een stevige dril volgt, maar na een dril van dertig minuten slaat het 
noodlot toe en verliest hij de strijd door lijnbreuk. Daarmee geeft het meer één van zijn 
schatten toch niet prijs. Wat later volgt er gelukkig een herkansing met een mooie spiegel van 
15kg en dit verzacht de pijn toch wat. Het gaat dan naar de late avond als er op de meeste 
plaatsen een biertje en een wijntje genuttigd wordt.

 Op sommige stekken wordt er ook genoten van
een stukje vlees op de ( privé) BBQ. En er wordt
goed gelachen. We gaan de nacht in; wat zal die
nog brengen?? Ik vang die nacht nog een 14kg en
niet alleen bij mij komen er vissen op de mat maar
ook bij Gunther komen er nog langs. Het zonnetje
komt dan ook stilaan op en de laatste morgen gaat
in, wat ook wil zeggen dat het de laatste uren
ingaan van onze fish In 2020. De meeste koppels
doen dan ook nog een ultieme poging om nog een tandje bij te steken. Omstreeks tien tien uur
is iedereen in de weer is om zijn tent op te ruimen. Tussendoor worden hier en daar toch nog 
enkele vissen geland. Ik zet dan ook een boodschap in de watts app groep dat ik stipt om 
twaalf uur driemaal ga claxonneren om het eindsignaal te geven. Het einde van onze Fish In 
komt dan ook dichterbij en geef ik het eindsignaal. Om één uur spreken we af aan de sanitaire 
blok voor de uitreiking van de prijzen. 
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Natuurlijk mag ik onze sponsors niet vergeten daarom dank ik Speedcarp, Trio Baits , een 
plaatselijk hengelsportzaak, Hooked en Proline voor de mooie prijzentafel !!!!Hiervoor mijn 
oprechte dank. De deelnemers beginnen toe te stromen en ik begin alle vangstregistratie 
binnen te krijgen. Samen met Dennis maken we de rangschikking van plaat 12 tot de 
uiteindelijke winnaars. Als alle deelnemers ter plaatste zijn, kan de prijs uitreiking beginnen.
Ik spreek de deelnemers toe en bedank hen voor het vlotte verloop en bedank hen ook voor 
het naleven van de maatregelen die we hen opgelegd hebben in verband met covid-19.             
We gaan dan  stilaan over naar de uitslag en uitreiking van de prijzen. We     beginnen op 
plaats 12 en daar staan Remi en Kevin met 54.7kg. Op plaats elf staan Dennis en Jeffrey met 
68.3kg . de tiende plaats: Manuel en Jaime met 71.1kg. Op plaats negen staan één van onze 
nieuwkomer Eric en Niko met 93.2kg wat zeker niet slecht gedaan is. Dan komen we aan 
plaats acht aan bij Dominique en Jimmy met 111.4kg, Jesko in de disco staat samen met Davy
op plaats zeven met 114.7kg, op plaats zes staat Manolito met 116.7 kg die er dit jaar er 
helemaal alleen voor stond maar heeft veel hulp gehad van Gert en Kurt waarvoor mijn dank. 
Wat opvalt is dat plaats acht en zeven en zes maar een paar kilo verschillen. We belanden dan 
bij de top vijf :Brecht en Willem met 139.3kg, op plaats vier :Jurgen en Dennis met 
191.0kg .Vorig jaar de laatste plaats dus Remi en Kevin... volgend jaar kunnen jullie revanche
nemen! We belanden dan bij de top drie; Chris en Gunther staan op de derde plaats met 
243.6kg (proficiat aan hen), op twee staan Geert en Kristof , één van de nieuwe deelnemers, 
met een totaalgewicht van 307.7kg ;ook een dikke proficiat! En op de eerste plaats staan de 
titelverdedigers van vorig jaar Gert en Kurt met maar liefst 513.3kg ook een dikke proficiat!! 
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Als organisator kan ik alweer trots zijn op jullie voor deze mooie editie. Daarom wil ik jullie 
één voor één bedanken voor het goede verloop en het samen zijn. Op naar volgend jaar 9 
September 2021 voor onze volgende Fish In. Dan wens ik jullie nog een goed najaar toe en 
hopelijk nog een bak van een vis op de mat.

Jurgen Beerens

 

  Rangschikking in absolute cijfers:
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WWW.sportvisserijloodvrij.nl   WWW.loodvrijvissen.nl
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HET OVK/VBK DANKT  ZIJN SPONSORS VOOR DE STEUN

12


