
Beste OVK-ers, 08 Januari 
2021

Na een zeer stil
najaar zonder
regiobijeenkomsten
of VBK meeting door
de 2de golf van dat
K…t virus dat maar
hardnekkig rond ons
heen sluimert en de
ene na de andere
ziek maakt, waren de
feestdagen ook maar
een in mineur. 

Om maar te zwijgen van de overgang van oud naar nieuw .
Maar we moeten het rampjaar 2020 achter ons laten en kijken 
naar een zuiniger en hopelijk terug wat normaler 2021 .
Daarom wenst het voltallige OVK bestuur jullie een gelukkig en
gezond maar ook visrijk 2021 en hopelijk ook enig perspectief 
op een “normaal” leven .

Vissen in groep zonder maskers of social distance of terug 
regiomeetings en natuurlijk onze jaarlijkse afsluiter; de 
nationale VBK meeting, die toch velen hebben gemist in 2020. 



Altijd een dag voor nieuwtjes van 2021, maar vooral veel bij 
praten over vangsten en oude bekenden terug zien .
Wel nu starten wij bij het OVK opnieuw in mineur met de 
annulatie van onze regiomeeting op 29 Januari 2021 , 
deze kan helaas niet door gaan door de aanhoudende Corona 
maatregelen van de overheid. Noodgedwongen hebben wij ook 
deze activiteit moeten afgeblazen. Maar gastspreker Jens 
Verschaeren staat al geboekt voor Januari 2022 zodat we voor 
volgend jaar alvast iets hebben om naar uit te kijken !
Ook voor regio avond in Februari is het nog koffie dik kijken of
die wel degelijk kan doorgaan. We hopen alvast op 
versoepelingen en verbeteringen in de horeca .
Meer hier over in februari  via de volgende regio 
nieuwsbrief /VBK site en de social media kanalen.
Wel kan ik jullie aankondigen dat we er met het VBK toch in 
geslaagd zijn om een online VBK Tombola te organiseren met 
echt schitterende prijzen. Meer hier over verder in deze brief .
Zelf zit ik als voorzitter nog aan huis gekluisterd omwille nog 
van mijn ongeval in Augustus 2020. Ik zou ergens in Maart 
mogen herstarten , wat maar goed is want ik loop hier bijna de 
muren op !
Maar genoeg over mij , voornaamste is dat we volop uitkijken 
naar betere vooruitzichten en onze wensen over maken voor 
2021.
Verder kan ik nog melden dat de inschrijving voor onze fish in 
opnieuw een knaller is en alles in een mum van tijd volzet was.
Ik hoop dat iedereen omwille van alle commotie omtrent 
Corona ( geen nachtvisserij op openbaar water ) en de 
geldende regels in dit verband, toch weer de moed en de weg 
vinden richting  waterkant om nog de wintervissen te belagen 
ondanks het gure weer .

Hou het alvast gezond en veilig en hopelijk tot binnenkort ! 
Lots of fun on the banks 

Tight Lines 

Jullie voorzitter 
Boes Tony



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   202  1  

1e regio meeting vrijdag 29 januari 2021
   !!!!!!!AFGELAST WEGENS C….A !!!!!!!!!!!

2e regio meeting vrijdag 26 februari 2021
       “vissen in tijden van corona” 
       (onder voorbehoud)
meer info in een volgende regio nieuwsbrief/via 
VBK site en sociale media

NIEUWE LOCATIE REGIO MEETINGS:
KANTINE SURF PUT BEERVELDE
RIVIERSTRAAT 57/A
9080 LOCHRISTI (BEERVELDE)

Alternatief voor de regio bijeenkomst januari 2021
Door de aanhoudende Corona regels van de overheid 
wordt het heel moeilijk om iets concreet te organiseren 
zonder enige vorm van samenscholing; ook al doe je het 
corona proof. Dus wij wachten nog liever wat af tot we 
meer perspectief en groen licht krijgen van de overheid om
iets te organiseren .
Wij hopen op jullie begrip en hopen dat dit snel een 
kentering kent zodat we jullie terug kunnen zien .
Ook de  strand visserij in Cadzand zoals al vermeld op 
social media Facebook gaat niet door de coronaregels in 
Nederland.
MVG Het OVK regiobestuur
 



VBK ONLINE TOMBOLA
Voor wie ? 
Voor iedereen die zowel zijn VBK 
abonnement verlengd / als nieuw lid 

wordt voor 31/01/2021
Volg VBK Site , VBK 
pagina’s op Facebook en 
Instagram.
Meer dan 10000€  aan prijzen met dank 
aan onze gulle sponsors binnen het VBK

Lid maken of vernieuwen en u krijgt een
unieke code die telt als deelmening voor 
de tombola .

DUS MIS DEZE KANS NIET !!!!!
 



 S ’winters karperen op stadsplassen 

Nog voor Corona zijn intrede doet en we spreken nog Anno 2019 , maak ik me 
op voor een winter visserij in een van de Antwerpse stadsplassen .
Het is één van de fort plassen niet ver mijn broer zijn thuisbasis.
Een voorbereiding wordt kort gemaakt via google Earth; zo zie ik het water en 
eventuele ondiepere zones. Natuurlijk is er ook nog mijn broer als 
informatiebron. Luisteren naar zijn ingevingen en belevenissen aan dit fortwater.
Na een eerste verkenning nog einde najaar plaats ik mij vooraan het fort waar de
doorgang eigenlijk dood loopt en de vissen niet verder kunnen in de hoop ze te 
onderscheppen.
Gezien de nog hoge watertemperatuur kies ik voor een kruidige bol in 
combinatie met een pop up of een Dumbell.
Het motto om daar te vissen, vooraleer ik dit vergeet te vertellen, is ook heel 
vroeg aan het water te zijn om zeker te zijn van de juiste stek. Ik moet immers 
van de Vlaanders komen en zeker een uur rijden naar den Antwerp...die duivelse
ring trotseren met de vele files .
Dus zoals ik al zei ,bij aankomst nog goe donker en snel uitpakken om de stek 
zeker te hebben. Eenmaal wat licht door de bomen schijnt worden de hengels op
hun positie gelegd en lichtjes bijgevoerd. Toch even vermelden dat het 
voorvoeren op de stek de verdienste was van mijn broer waarvoor dank. Nu ik 
even kan terugvallen op de rust rond mij krijg ik al een eerste verwittiging met 
een run die ik helaas verspeel. Even balen binnen in mijn hoofd … de vis schoot
naar rechts en vast in een obstakel.
Maar niet getreurd, als leerschool
zie ik het. Van tegenslag komt
victorie en de hengel wordt terug op
de zelfde afstand gelegd maar meer
richting overkant; nu heb ik meer
tijd om te anticiperen op een nieuwe
run .
En ja niet veel later terug volle
fluiter en ja hoor deze keer trek ik
aan het langste eind en mag een
mooie spiegel mijn netrand kussen.
Met veel vertrouwen maak ik de
hengel terug klaar en terug richting
de plaats van de aanbeet; beetje
verspreid rond voeren en hopen op
een volgende aanbeet .



Ook nu moet ik niet lang wachten en vis nr.° 2 ligt op de mat. Met een goed 
gevoel maak ik alles terug klaar en werp ik in. Nu iets meer naar rechts onder 
een overhangende boom , niet ver van de plaats van aanbeet.
Na een tijdje komt mijn broer even buurten en kijken hoe het gaat. Ik vertel hem
over het verloop en hij komt even plaatjes schieten van de spiegels. Bij gebrek 
aan actie mijmeren we samen over een adembenemende Koi van zo 10 -12 kg 
die zou hier zijn rondjes zou zwemmen en in deze periode regelmatig wordt 
gevangen. Even slaat dit in de keel. Echt... zo mooi juweeltje zwemt hier zijn 
rondjes , jezus , stel je voor dat hij aan de ander kant hangt of misschien al die 
1rste vis was die ik verspeeld heb, wie weet?
Maar niet getreurd hij komt wel spreek ik mij moed in en niet veel later volgen 
nog twee  spiegels in het net en op de gevoelige plaat.
Met een goed gevoel vertrek ik in de vooravond terug naar huis om de lange file 
voor te zijn op de Antwerpse ring en ik heb geluk .
Eenmaal thuis bel ik naar mijn broer om de volgende sessie al te plannen en dat 
hij nog paar keer de stek zou kunnen bevoeren.
Een weekje later ben ik terug op de stek waar mijn broer gevoerd heeft. Snel 
alles klaarmaken en de hengels op de posities van vorige week en hopen op een 
snelle aanbeet .

Dit keer is ook mijn broer van de partij en
mijn fotograaf van dienst. De eerste 
ochtend uren  blijven geruisloos stil , niet 
1cm stijgt of zakt de waker ,ik begin niet 
te panikeren maar vraag mij wel af hoe 
het nu komt dat de vissen er nu niet zijn. 
Alles klopt maar toch geen aanbeet. 

Een paar kleine aanpassingen en minder voer verspreiden, meer compacter met 
netje gebroken boilies of een stickmix met voer van mijn boilies. Hopelijk lukt 
dit samen met meer opvallend haak aas. Iets na de namiddag krijg ik een trage 
aanbeet en sla aan , je raad het al... ik sta terug te drillen en een mooie spiegel 
komt in het net.
Snel handelen en alles terug op zijn plek en hopen op nr.° 2. Snel was hij er niet 
maar hij kwam er wel en ook nr.° 3 kwam op de mat. Allen spiegels; niet groot 
maar mooi van beschubbing.
We naderen het einde van deze vissessie en ik praat nog wat na met mijn broer 
over eventuele ander stekken iets verder op, maar daar heeft hij niet veel info 
over .
Ik vergeet zo de tijd en moet dit bekopen op de ring van Antwerpen, helaas nu 
wel in de file , k….t en f…..k maar hier zit ik dan , allee zitten , ik rij stapvoets 
richting Kennedytunnel om zo af te slaan richting expresweg .



In de auto mijmer ik nog na, nu ik tijd heb omdat ik puf puf moet mee 
aanschuiven. Zo  pieker ik even over hoe het komt dat ik niet sneller had 
omgeschakeld en de vis er niet zat. Zitten er kapers op de kust op de volgende 
stekken ? ? ?
Ik bel het volgende weekend voor wat info van de stek en mijn vermoeden 
wordt aan de andere kant van de lijn bevestigd; er zit inderdaad een kaper op de 
kust die de vissen afstopt op de volgende stek er voor zorgt dat er minder vis in 
mijn richting zwemt. Even zot komen bovenin maar niet stilstaan is de 
boodschap en ik probeer bij een volgende sessie een nieuwe stek gaan bekijken 
om zo niet op één paard te wedden .
We spreken nu al half december iets na sinterklaas en ben ik terug aan het water 
op een andere stek. Ik hoop de vissen voor te zijn en ook deze sessie te 
gebruiken om de nieuwe stek te bestuderen en in kaart te brengen in mijn hoofd. 
Ik denk na over hoe ik deze stekken in de toekomst het beste kan aanpakken .
Over de sessie kan ik heel kort zijn een blank aan mijn broek. Maar niet getreurd
vissen is met vallen en opstaan en toch rij ik met een goed gevoel huiswaarts. 
Mijn broer voorzien van een zak aas om de nieuwe stek grondig te bevoeren. 
Niet met kilo’s maar efficiënt en de hoeveelheid voer aangepast aan de te 
verwachten activiteit van de vis.De feestdagen brengen nu even wat vertraging 
in het aantal sessies die ik kan vissen op de nieuwe stek. Toch nog één sessie 
tijdens de feestdagen met slechts een brasem als resultaat. Het is wel een pak 
kouder geworden en misschien is dit de reden. Ik hoor van mijn broer dat ik niet 
alleen blank; bijna nergens is er nog een mooie karper op de kant gekomen, laat 
staan een aanbeet geforceerd.

Maar ik blijf niet bij de pakken zitten en na
de overgang van oud naar nieuw kom ik
snel terug om de eerst Nieuwjaars vis op de
mat zien liggen .
We spreken half Januari en het Corona
beestje komt nu boven water in het verre
oosten, maar is nog een ver van mij bed
show. Ik nu nog vissen en wil de stek
grondig “droog leggen” met grote woorden
en kijken of het lichte voerwerk en de
voorbereiding al iets oplevert.

 Ik verkies nu een zoetere boilie namelijk Scopex. Een boilie die op vele wateren
in wintertoestand toch hier en daar een vis oplevert. De tweede hengel voorzie ik
van een Bubbleberrycream; een zoete /fruitige boilie die in de winter hoog 
scoort.
We komen s’morgens vroeg aan en het is nog heel vroeg. Te vroeg eigenlijk, 
maar ik wil zekerheid in de stek. Ik breng alles in paraatheid om de hengels te 
water kunnen laten. Een netje met gebroken boilies overgoten met een booster 
van Scopex ; zo ga ik het nu aanpakken .



Alles is klaar maar ik mag nog niet vissen; het is nog niet klaar genoeg en we 
mogen pas bij zonsopgang beginnen. Minuten duren uren...eindelijk kunnen de 
hengels te water gelaten worden en de “waiting game” kan beginnen.
Ook deze keer komt mijn broer mij vergezellen. We praten lekker alles bij 
alsook onze beste wensen… we zouden het bijna vergeten ( lacht ). We 
veranderen al snel het gesprek van item naar terug hoe de dag gaat verlopen en 
hoe en wat de komende weken ons gaan brengen .
Eigenlijk heb ik er veel vertrouwen en dit wordt halverwege de ochtend 
bevestigd in een trage aanbeet. Snel pak ik de hengel en ja hoor er hangt een 
karper aan de andere kant die de diepte op zoekt en daar zijn rondjes blijft 
draaien zonder veel moeite. Ik verhoog lichtjes de druk en hij zwemt richting 
oever maar blijft nog diep. Na een paar minuten komt hij de eerste keer boven 
en terug duikt hij naar de bodem. Dit herhaalt zich nog paar keer tot de vis op 
zijn zij ligt en ik er het net kan onder steken.

Yes !!!! De eerste vis van het
nieuwe jaar is binnen. Opnieuw een
mooie spiegel die flirt met de 20
pondsgrens. Mooi in winterkleur en
een warm gevoel tot het einde van
de sessie. Misschien zijn er nog
vissen actief en stilletjes hoop ik op
een tweede aanbeet. Hopelijk wordt
het eens een schub, want die zitten
er wel op maar ik vang enkelde
spiegels ?

En ja in de namiddag loopt de waker terug omhoog en dril ik de volgende 
karper. Dit keer  wel degelijk een schub en niet de grootste maar zeer welkom. 
Die komt zeker op ook de gevoelige plaat.
Tevreden met deze twee vissen keer ik terug huiswaarts en maak al plannen in 
de auto. Ik prik alvast een datum.

Bij thuiskomst bel ik mijn broer dat ik pas in februari zal kunnen komen 
omwille van werk en weinig tijd .
Ik betreur ten zeerste dat ik al die tijd niet meer aan de waterkant en op de stek 
kan zitten. Op die manier mis ik waarschijnlijk veel vissen. Das het leven van 
een werkende Vlaming en sommige dingen zijn nu eenmaal belangrijker dan 
vissen, maar ik geef niet op.
We zijn nu Februari en ik moet en zal terug richting Antwerpen naar de 
waterkant. De vissen zullen nu wel op het aas zitten en de binnenkant van mijn 
net zien. Met veel vertrouwen en enige spanning rijd ik terug naar Antwerpen. 
Ik ben goed op tijd en maak alles terug snel klaar om de sessie te kunnen starten.
Het gevoel zit goed en vertrouwen in aas en montage zijn hoog...vandaag gaan 



ze voor de bijl !
Nu alles op zijn plaats ligt, neem ik snel een ontbijt en klaar voor de 1rste 
aanbeet. Niet veel later komt ook mijn broer met mijn petekind op bezoek. Ik 
ben zeer tevreden dat ik mijn petekind terug zie. Als ge in de Vlaanders woont is
het niet zo evident om zo te pas en onpas uw petekind te zien en elk moment 
geniet ik daar wel van ,ook als ik aan het karperen ben.
Nu kan ik even die spanning laten vieren en genieten. Toch zalig het dat gevoel 
van ontspanning en rust; onverwachts bezoek is altijd van goudwaarde.
En niet veel later worden we abrupt verstoord door de beetmelder die een 
aanbeet aangeeft. Snel neem ik de hengel en ja hoor de eerste vis hangt en terug 
een logge vis die in de diepte blijft hangen. De dril verloopt stroef maar toch 
komt hij dichter bij .

Even later zie ik hem voor de eerste
keer en bij de tweede netpoging zit
hij der in. Yes !!!! Terug een mooie
spiegel. Mijn petekind komt
afgelopen en zegt “Pepe Tony , heb
jij vis ?    Ik zeg ja en hij antwoordt:
“Die is groter dan die van mijn
papa ! “ Wel bij dit eerste moment
kijk ik naar mijn broer en we
schieten in de lach. Kinderen en hun
fantastische redeneringen hé... ik
vind dit schitterend .
Het blijkt een mooie spiegel terug
van net boven de 20 ponds grens en deze komt op de gevoelige plaat. Snel terug 
het water in en alles terug klaar maken voor een tweede vis. We praten nog na 
over die spiegel en wat er nog zal volgen. We praten ook over Corona , gezien 
dit nu wel een hot item is in het nieuws en de eerste gevallen nu ook in Europa 
bevestigd zijn. We hopen op een goede afloop voor iedereen.
Iets na de middag komt mijn hengel terug tot leven. De vis hangt en deze neemt 
meer lijn dan de vorige vis. Misschien een schub nu. Een mooie winterschub 
zou niet misstaan. Helaas komt er terug een spiegel richting netrand. Deze komt 
ook op de gevoelige plaat en bij weging gaat hij zelfs zijn voorganger voorbij 
ergens tussen de 12 en 13 kg .
Twee vissen putje winter en twee keer in hun mooi winterkleed .
Deze keer ga ik vroeger stoppen om voor de file te zijn en hoop nog eens terug 
te kunnen komen voor Corona ook ons land aandoet .
Tevreden ben ik nu al van mijn wintervisserij en mijn aanpak op deze stek. Nog 
één keer terug vroeg in het voorjaar want ik voel nattigheid die later realiteit 
wordt.
Nu Corona zijn intrede gedaan heeft en er hier en daar uitbraken zijn, riskeer ik 
nog één keer om naar Antwerpen te gaan vissen. Nog een paar vissen te 
verschalken en zo met mooi gevoel afscheid kunnen nemen voor hoelang ????

veilig genet



We zijn nu half Maart en ik heb verlof genomen en wil nog snel paar mooie 
spiegels of schubs vangen. Ik maak alles klaar en vertrek richting Antwerpen 
voor misschien de laatste sessie ? 
Met de nodige voorzorgsmaatregelen ( mondmasker en alcoholgel ) zit ik terug 
op de stek en hoop nog paar vissen te kunnen landen. Mijn broer komt later aan 
en die is verkouden... slik... niet waar he !!!! Wel of niet besmet met corona ????
Ik hoop van niet in ieder geval. Ik panikeer niet en vraag toch enige afstand van 
mij te nemen als voorzorg. Ook al is het mijn broer, we houden het veilig voor 
mekaar.

Ik moet niet lang wachten op
eerste vis en die wordt met
verve geland.
Ook vis nummer twee wordt
geland iets na de middag. Ik 
probeer toch iets later te 
blijven tot begin de
duisternis .
In de loop van de namiddag
wordt ik gebeld van het werk 
om te zeggen dat ik niet meer
moet komen omwille van het
aantal besmettingen op het
werk. Daardoor neemt de
directie de beslissing om
iedereen tijdelijk thuis te
houden .
Ja hoor ik voelde de nattigheid al aan en dat werd de vrijdag daarop bevestigd 
met een Lock down. Einde vissen in Antwerpen en misschien seizoen 2020 in 
Antwerpen voorbij .
Ik ga zeker terug nu in 2020 of ergens in 2021. Een aantal vissen staan nog op 
mijn lijst en zolang dat zo is rust ik niet. Ik heb met volle teugen genoten van 
mijn wintervisserij en heel veel dank aan mijn broer voor het voorvoeren en 
camera werk en de vele bezoekjes .
Bij het schrijven van dit artikel mijmer ik terug en hoop er zo snel mogelijk 
terug te staan en mijn ding te kunnen doen. Namelijk Karperen op stadsplassen 
in de winter .
Ik eindig met mijn bekende woorden Tight lines and fun on the bank.
Thanks and see you next time  .
Tony Boes

corona karper
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