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Beste OVK-ers,     15 februari 2020 

 
 
Onze Januari 
regioavond die het 
een en ander 
oplichtte inzake 
karperkweek en 
dergelijke, vond ik het 
toch een geslaagde 
avond ondanks de 
mindere opkomst. 
Mijn oprechte dank 
aan Jonas voor zijn 
boeiende 
uiteenzetting . 
Maar die avond werd er al druk gesproken over twee items: wie komt er in 
februari en wie gaat er naar Carp Zwolle.                                                         
Laten we eerst kort over Carp Zwolle spreken. Wel heren, jullie voorzitter heeft 
er zijn kop over gebroken en met veel moed de zaterdag richting Zwolle . 
Zoals gewoonlijk terug aanschuiven bij het binnenrijden en ja… we zijn 
binnen!!!! (en toen was het nog te doen). 
Dat konden we rond 12:00u niet meer zeggen , te druk vond ik om nog deftig  
rond te kijken . 
Een zeer geslaagde editie die toch verder doet de komende jaren ,maar den 
deze zal volgend jaar een dagje verlof nemen voor de vrijdag . 
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Een perfecte “season kick off” zoals ze zeggen en waar iedereen zijn karper 
hartje kan ophalen en zijne portemonnee na het buiten rijden terug stuk lichter 
is .Dus op naar Carp Zwolle 2021 , wie gaat op vrijdag zal mij daar terug zien . 
Om dan nu over het eerste item te hebben , wie komt er in februari naar het 
OVK ? 
Wel al een paar jaar proberen wij van het bestuur om een mix van sprekers te 
hebben. Zowel “eigen kweek” als buitenlandse sprekers, maar ook mensen die 
de karper revue al achter de kiezen hebben ( de pioniers van het karper vissen ) 
Zo ben ik bij een duo ervaren rotten gekomen. Na lange tijd zijn we dan ook 

zeer verheugd om de heren Stef en Rie Michiels te mogen verwelkomen in 
onze regio . 

Zij zullen hun lezing of presentatie geven op Vrijdag 28 Februari 2020 om 
20:00u in onze gekende zaal Casa del locos te Destelbergen . 
Voor velen onder ons moet ik geen introductie meer geven over deze heren. 
Misschien toch wat info voor nieuwkomers : beide heren zijn 50+ en hebben  
hun roots in het Karpervissen meegemaakt op de Nekker in Mechelen alsook 
op de Leuvense vaart. Ze hebben veel kanalen bevist in België alsook 
verschillende buitenlandse sessies op hun palmares. Wie nog de eerste Dvd’s 
van het VBK heeft zal zien dat deze heren regelmatig in beeld kwamen . 
Maar het zijn in mijn ogen twee gedreven vissers met enige nuchterheid en 
passie voor het karper vissen en respect voor natuur en mede visser. 
Zij zullen ons meenemen naar tijdje terug over hun Maas visserij in België . 
Rivier visserij pur sang , hun tips en tricks , hun aanpak en 
doorzettingsvermogen. Zeker de moeite om af te komen dus !!!!!!!! 
Wij verwachten dan ook van jullie om massaal aanwezig te zijn op deze 
regioavond om deze pioniers nog eens aan het werk te zien . 
Zie zo ik hou het bij deze voor bekeken en hoop dat iedereen in het voorjaar 
zijn mooie bak of sessie mag hebben,  maar vooral veel plezier in jullie doen en 
laten aan de waterkant . 
Of tot de 28ste in Casa del Locos voor de laatste voorjaar regioavond van 2020 
en wij hopen dat u erbij bent zodat jullie niks hoeven te missen . 
 
Tight lines and fun on the bank 
 
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 

                 

 

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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 VOLGENDE REGIO MEETING 

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

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

VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 OM 20U 
STEF EN RIE MICHIELS NEMEN ONS MEE NAAR DE OEVERS VAN DE 
MAAS EN OOK VER DAARBUITEN. TWEE ERVAREN ROTTEN DIE 
WARS VAN ALLE MODETRENDS HUN DING BLIJVEN DOEN EN HIER 
BOVENDIEN OOK SUCCES MEE BOEKEN. ZEKER DE MOEITE WAARD 
OM LANGS TE KOMEN DUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

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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Voorjaarsstormen en zomeronweders  
Wie dit leest denkt direct aan veel wind, hevige regens en hagel, 

blikseminslagen en degelijke. Wel dat is wel degelijk zo ,maar hier 

gaat het eigenlijk niet om. Niet dat we deze weersverschijnselen 

willen verbloemen maar het gaat hier voornamelijk over wat wij als 

visser moeten doen als we met deze weersomstandigheden te maken 

hebben en wat bedoelt men met code geel , oranje , rood . 

Wanneer ik aan de waterkant zit en één van deze bovengenoemde 

weer types zullen mijn regio treffen, ga ik op speurtocht met de 

smartphone naar de gekende weer Apps ( KMI , Buienalarm , 

Meteovista , en dergelijke ). 

Daar ga ik mij informeren hoe heftig de situatie wel kan zijn indien ik 

in het oog van een storm zou zitten of de hel losbarst tijdens een zwaar 

onweer. 

Sla sommige aspecten zeker niet in de wind (om in de “weer sfeer” te 

blijven) , het kunnen berichten zijn die je verwittigen voor uw 

veiligheid . 

Let op als je vist bij bomen of in de buurt van open ruimtes, want daar 

heeft de  wind vrij spel en kan aan kracht toenemen om zoveel 

mogelijk schade aan te richten . 

Als ook voor inslagen van bliksems , je zal de eerste en laatste niet 

zijn die onder een afgebroken tak of omgevallen boom ligt. Jaarlijks 

zien we taferelen in het nieuws waarbij een visser verwond of dood is 

terug gevonden aan de waterkant door een boom of afgebroken tak. 

Dit vind ik persoonlijk het belangrijkste: zet je eigen ego niet in de 

picture om toch de stoere uit te hangen bij zo’n extreem weer ! Ja… ik 

hoor jullie al komen … ge klinkt al een zagende vader. Dit is zeker 

niet mijn bedoeling. Ik weet zelf ook wel dat veel wind goed visweer 

is, maar ik hoop vooral dat jouw ego niet tot uw laatste vissessie kan 

“lijden” ; met alle gevolgen van dien. 

Daarom probeer ik mij op voorhand zo goed mogelijk te informeren 

inzake veilig aan de waterkant zitten of mijn eigen niet in gevaar te 

brengen . 

Bij het KMI gebruiken ze daarvoor verschillende weer codes. 
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Code Groen , Geel , Oranje en  Rood  

Groen  

Kunnen we kort in zijn geen waarschuwing om alert op te zijn , dus 

geen reden tot paniek en vissen a la 100%. 

Geel  

Er is mogelijkheid tot gevaar , dus waakzaamheid en informeren wat, 

waar zou kunnen gebeuren. Informeren op het net of info wisselen via 

chatboxen . 

Code geel wordt 48 u voor het weersfenomeen uitgegeven en van 

kracht. De zekerheid of de ernst is minstens voor 60%. 

Hier kan het gaan om een lokaal onweer of wind tussen 60 en 85 

km/u. 

Oranje  

Wees voorbereid op eventueel plaatselijk gevaarlijk of extreem weer 

,waarvan de impact groot kan zijn met schade aan materiaal , letsels 

en overlast. 

Code oranje wordt 24 u van te voren meegedeeld als de kans op 

extreem weer 60% of meer bedraagt . 

Wees steeds alert bij deze code en neemt de juiste beslissing voor het 

te laat is. 

Hier spreken we van zwaar onweer of windstoten 90km/u  en meer . 

Hier zullen de overheidsinstanties vele parken , bossen , domeinen en 

dergelijke afsluiten voor iedereen op gevaar voor schade en letsels . 

Op diverse VBK waters ( onder andere Het Eendemeer en de Rode 

Sluis ) is het verboden om de oevers te betreden en te vissen als het 

KMI code oranje afkondigt; raadpleeg vooraf de weer berichten en het 

KMI om zeker te zijn.  

Rood  

Dit wel zeggen dat de impact zo groot is dat het een gevaar heeft voor 

de samenleving vb. : overstromingen , doortocht van een windhoos , 

doortocht storm met orkaankracht 9BF en meer , alsook extreme 

onweders met felle blikseminslagen . 

Hier spreekt men van gebieden die zoveel schade oplopen dat 

eigenlijk het rampenplan kan afgekondigd worden , met veel materiële 

schade alsook letsels en overlast voor de maatschappij . 

Code rood wordt 12 u op voorhand uitgegeven voor het 

weersfenomeen zich voordoet.  
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Hier zullen alle risico’s uitgesloten worden en de bevolking wordt 

aangeraden om binnen te blijven en alert te zijn 

  

Wat te doen bij schade of schade zien gebeuren ?  

Steeds melding doen bij het nummer 1722 of 112. 

Ook eventueel melden via de sociale kanalen . 

Voor ons vissers worden jullie al verwittigd via de sociale kanalen van 

het VBK voor hun wateren en via PVC en Sportvisserij Vlaanderen en 

het nieuws voor de openbare wateren . 

Heren van eerste uur en vele dikke bakken vangers, een duidelijke 

boodschap naar jullie en iedereen: Let steeds op wat moeder natuur 

kan aanrichten en sla geen waarschuwingen onnodig in de wind. Want 

das een factor die je nooit zal winnen; de kracht van moeder natuur . 

 
Dus zoals het spreekwoord zegt “ bezint vooraleer ge begint “. 

MVG Tony 
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                                             OVK  Agenda 2020 
 

(Programma onder voorbehoud)                                                                                                
 
tweede Regio avond:    28 Februari 2020                    
Rie en Stef Michiels 
 
3de     Regio avond:    18 December 2020               
Jens Verschaeren    
 
OVK Fish in 2020 :  
van 10 /09 / 2020 tot en met 13 /09/ 2020 
 
 

 

ZWOLLE 2020 IN THE PICTURE  
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OPEN DEUR DAGEN IN DE BUURT 

 

 
 

Het loze vissertje zelzate open deur 26 tem 1 maart 2020 

 

 

 

Hengelsport De Poorter 

Gent Open deur Karper 

op zaterdag 9 mei 2020 
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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 

 

 

http://www.sportvisserijloodvrij.nl/
http://www.loodvrijvissen.nl/
http://www.stichtinggezondwater.nl/
http://www.ufosinker.com/
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HET OVK/VBK DANKT  ZIJN SPONSORS VOOR DE STEUN 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
  


