
Beste OVK-ers, 16 november 2020

Het einde van jaargang
2020 is bijna in zicht en
voor velen onder ons zal
dit geen spijtig gegeven
zijn. Een kut jaar voor
vele karpervissers die hun
vistrips naar France in
het water zagen vallen
omwille van de Corona
perikelen alsook hun
eigen binnenlandse
visserij in het voorjaar –
zomer- najaar .
Voor niets is dit gemeen
virusje goed en hopelijk komt er echt beterschap en kentering in 2021.
Ook voor onze vereniging VBK en regio OVK heeft dit gevolgen gehad 
met vele afgelastingen en online vergaderingen. Al “goe chance” dat onze 
Fish in kon doorgaan , waarvoor dikke pluim naar zowel de organisatie 
alsook naar de deelnemers die zich in corona toestand voortreffelijk 
hebben gedragen… top gasten !!!
Maar genoeg over 2020; das bijna voor in de geschiedenis boeken en nu 
denken aan 2021 and beyond .
Op de planning voor 2021 staan in het voorjaar normaal voor Januari op 
het programma: “Jens Verschaeren over boat talk en dieptemeters “ en 
voor februari doet het bestuur een eigen regioavond over u raad het 
“vissen in tijden van Corona “ : dit is een discussieavond om jullie terug 
aan het woord te laten en jullie nog eens een flashback te geven naar 
2020 (kwestie van het niet te vergeten). Hoe hebben jullie dit ervaren en 
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jullie visserij aangepast naar deze toestanden .Een echte OVK avond voor
iedereen die toch enigszins iets vertellen heeft over zijn visserij in 2020.
Deze avonden staan natuurlijk nog onder voorbehoud en zullen pas 
goedgekeurd worden indien wij van de overheid groen licht krijgen .
We houden jullie via mail en social media op de hoogte .
Ook voor het OVK blijft het zoeken en innoveren om jullie te kunnen 
entertainen en jullie “content” te stellen. Dit doen we overigen met veel 
plezier !
Ook zullen we moeten kijken om een plan B achter de hand te houden 
indien de regioavonden niet kunnen doorgaan om toch de feeling met 
jullie te kunnen  houden. Daarom stel ik voor om een top 3 op te geven 
naar mij , Eric of Jurgen om zo iets te kunnen doen indien volgend jaar 
het voorjaar ook niks zou worden .
Voorstellen om een winter fish in of pen – method visserij kan allemaal , 
open lucht rig namiddag op zaterdag , we bekijken wat we kunnen 
doen ,aan jullie de keuze .
Ook onze Fish in zal terug doorgaan op Lac de Nalinnes en wel van 09 tot
12 september 2021 maar meer hierover in deze nieuwsbrief .
Ook zal alles niet meer doorgaan in Casa Del Loco’s maar in 
ons nieuw lokaal De surf put te Beervelde , zie adres balkje ook 
verder in deze brief .
Ziezo  dan rest ik jullie vanwege het ganse bestuur nog goeie en gezonde 
feestdagen. Maar ook nog veel visplezier voor diegene die nog doorgaan 
en een welverdiende rustpauze voor wie even de hengels optuigt.
Ik hoop jullie zo snel mogelijk terug te zien op onze regioavonden zodat 
we alles terug op de rails zitten voor de verdere toekomst van het OVK .
Tight lines and fun on the banks 

Jullie voorzitter 

Boes Tony
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NIEUWE LOCATIE REGIO MEETINGS 2021 : 
KANTINE SURF PUT BEERVELDE
Rivierstraat 57/A
               9080  Lochristi  



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

Het is donderdagmorgen. Als de wekker om 4u afloopt, denk ik bij mezelf... het is zo
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            OVK agenda 2021(onder voorbehoud)

 Vrijdag 29  Januari 2021 om 19u45  :    Jens  Verschaeren met   
  " boat talk en dieptemeters "

Vrijdag 26  Februari  2021 om 19u4:   " Vissen in tijden van 
Corona "      info – / discussie avond met onze OVK leden .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alle regio meetings gaan vanaf nu door in de kantine van de 
Surfput in Beervelde:
Rivierstraat 57/A
9080 Lochristi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Beste OVK’ers,
Het is zover we gaan ook dit jaar terug een fish In inplannen. En dit terug op ons
bekend fish-In water Lac de Nalinnes.
Dit water ligt nabij Charleroi, iets onder Ham sur Heure. Het water is er rustig 
gelegen tussen de velden en de bossen. Het is zo een 7 hectare groot en heeft een
gemiddelde diepte van 1.5m aan de kanten en paar meter uit de kanten heeft 
men al een diepte van 2m tot 2.5m. Het water herbergt ook harde platen die men
wel gaat moeten zoeken, want het is er een overwegend modderige bodem. Dus 
wel wat peil en zoekwerk.
Naast het water heeft men ook een sanitair blok, voorzien van propere wc en een
douche en er is ook een lavabo aanwezig. Wat ik hier zeker moet bij vermelden 
is dat   er   geen drinkwater is dus gelieve hiermee rekening te houden. En wat men  
zeker en vast ook moet weten is als men s’ nachts naar het toilet gaat zeker het 
licht uit doen dit zijn richtlijnen van de pachtbeheerder.
Alle stekken zijn met de auto bereikbaar. Eenmaal op jouw stek aangekomen 
ben je wel verplicht om op een betonnen duiker met nr plaatje te vissen met 
jouw steunen of rodpod. De rest van het materiaal mag gerust rond je stokken 
staan of liggen. Gelieve  genoeg doorgang te voorzien voor auto’s en er voor te 
zorgen dat passage van anderen niet belemmerd wordt met uw auto of materiaal.

Voor wie interesse heeft of voor de nieuwe Fish – In leden om het water eens te 
bekijken kan dit via deze link via google maps.
https://www.google.com/maps/place/Ham-sur-Heure-Nalinnes/
@50.3126362,4.4313005,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!
1s0x47c23b5592c34303:0xb7df016b7cf8b81a!2s6120+Ham-sur-Heure-
Nalinnes!3b1!8m2!3d50.3368349!4d4.4151808!3m4!
1s0x47c2217a56dff11f:0xc8a3d4155cef163a!8m2!3d50.3125629!4d4.4332878
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Deze editie gaat door van 9 September tot 12 September 2021. 
Men kan zich inschrijven vanaf 1 Januari 2021 tot en met 31 Maart 2021.  
Inschrijven kan via de Fish In verantwoordelijke Beerens Jurgen en dit via 
email, sms, watts app of bellen naar het nr +32 486/848445 of naar dit email 
adres jurgen_beerens@telenet.be.
Wie aan deze editie wil deelnemen moet wel lid zijn van het VBK; geen lid   =   
geen deelname. 
Voor een geldige inschrijving stuur je een mail of een sms naar bovenstaand 
email adres of GSM nr. Met jullie gegevens, wat ook belangrijk is om door te 
geven is indien er kinderen of partner mee komen. 
De inschrijving is pas officieel als het bedrag van €105 p/p of €210 Het koppel. 
overgemaakt is op het rekeningnr.°: BE83-0004-1766-4115. Met vermelding 
OVK Fish In 2021 en naam van de deelnemers. 
De deelnemers die vorig jaar 2020 meeg  e  daan hebben moeten maar €100   
betalen pp of €200 per koppel aangezien door covid-19 onze BBq niet is kunnen
doorgaan.

Als de het maximum aantal deelnemers bereikt is wordt dit via sociaal media 
medegedeeld, maar men kan zich altijd op de reserve lijst zetten. Bij eventuele 
annulaties wordt deze lijst aangesproken. Hoe meer namen hierop staan hoe 
beter want je wordt als eerste aangesproken voor deelname. Men kan tot op één 
maand voor de fish In annuleren tenzij door familiale omstandigheden.  

 

Het verloop van de Fish In is als volgt

 Op 9 September 2021 worden jullie allemaal verwacht aan het Lac De 
Nalinnes en dit om 6u20 s’morgens aan de sanitaire blok. (Bij hinder door
file de FV (Beerens Jurgen) of de RV (Regio verantwoordelijk bellen = 
Tony Boes)
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 Een korte welkom speech met tips en tricks van het water indien er 
nieuwe deelnemers bij zijn. En het uur mee delen van eventuele BBQ. 

 Dan gaan we over naar de loting van volgorde en stekken en overhandig 
ik de vangstregistratie en het ontbijt pakket. 

 Iedereen begeeft zich naar zijn stek en mag beginnen met vissen.
 Bij einde van de Fish In zal de FV driemaal claxonneren. Indien er een 

aanbeet is een minuut voor het eindsignaal telt deze nog mee.
 Dan zal de prijsuitreiking plaats vinden om 13u op 12 September 2021 en 

thv de sanitaire blok
Dan rest me nog het huiselijke regelement mee te geven en indien nog COVID 
19 aanwezig is zullen onze   specifieke   maatregel  en   nog van toepassing zijn.  

1. Bij vaststellingen van gebreken of klachten of onenigheden tussen de 
vissers of installatie dit melden aan de organisatoren en niet aan derden!!!

2. Gelieve jullie beetmelders in de nachtelijk uren iets stiller te zetten en dit 
voor de omliggende buren van het water en voor je mede visser. Alsook 
nachtelijke feestjes probeer dit toch na 00u00 qua geluid en drank zoals 
uit een kookpot te drinken in te perken. (We willen als inrichtende 
instantie niet te streng zijn hiervoor maar gebruik jullie gezond verstand) 

3. Geen voerboten of Electro boten; Men mag enkel spodden of spomb is 
toegelaten.

4. Er wordt in eigen sector gevist en ook zo recht mogelijk, dus steunen en 
rodpod zo recht mogelijk plaatsen ten opzichte van het water.

5. Vissen met gevlochten lijnen is daar verboden, dus 100% mono op de 
spoelen!! Controle zal uitgevoerd worden door de organisatie een mono 
voorslag is toegelaten!!!

6. Bewaar of weightslings zijn daar uit den boze doch voor s’nachts kan ik 
dit toelaten voor een paar uur maar gelieve de vis dan zo diep mogelijk in 
het water te plaatsen en liefst een veilige retainer sling te gebruiken en 
geen bewaarzak.

7. Men mag per visser met twee hengels vissen of per koppel met 4 voorzie 
telkens twee schepnetten per koppel ingeval van een dubbel run.

8. Voeren met regelmaat/ het is echt niet nodig om daar kilo’s in te pompen, 
je verstoort er jouw en je buur zijn visserij mee. Enkel bijvoeren na een 
aanbeet of om de paar uur.

9. Wie met partikels aan de slag wil gaan op dit water prepareer deze heel 
goed daarmee wil ik zeggen kook ze goed!

10.Er wordt niet meer gevoerd vanaf de kopstekken!!!
11.Gelieven de weging en de foto’s boven een onthaak mat uit te voeren.
12.Bij het niet naleven van deze richtlijnen wordt u uitgesloten voor deze   

wedstrijd dit wil zeggen dat je mag verder vissen maar je wordt niet in het
klassement opgenomen. Maar naar de opvolgende fish-Inn wordt u niet 
meer opgenomen!

7



COVID-19 MAATREGEL  EN   OVK FISH-IN   

A. Praktische Toelichtingen:

1. Mondmasker: bijhebben verplicht, dragen indien je de sociale 
distance van 1,5 m niet kan respecteren
 

2. Respecteren van de sociale distance van 1,5 m bij bezoek van 
gebuur of ander personen aan de waterkant, alsook bij aanvang van 
de fish In samen aan het sanitair en op het einde bij de prijsuitreiking.
Bij afhalen prijzen gelieve wel het mondmasker aan te doen.

3. Gebruik sanitair gebouw: Toiletten steeds proper en hygiënisch 
achterlaten, lichten uit S’nacht en ook eigen toiletpapier en vochtige 
doekjes voor het reinigen van de toiletbril bij aanvang toilet beurt.

4. ER KAN GEEN GEBRUIK GEMAAKT WORDEN VAN DE 
DOUCHE RUIMTE. Bij het verlaten van het toilet steeds jullie 
handen ontsmetten. Niet meer dan het aantal nodig die naar het toilet 
kan in het sanitaire gebouw.

5. Bezoek bij uw vis gebuur is toegelaten mits gezond verstand en de 
sociale distance, geen samenscholing van meerdere personen of 
party’s met drankgelegenheden is toegelaten. Hier zal bij misbruik 
streng opgetreden worden en tot diskwalificatie van de wedstrijd met 
gevolg.

6. Wie zich niet goed voelt of ziek is gelieve Jurgen te verwittigen, en 
indien mogelijk ook thuis te blijven om uit te zieken, fish In 
inschrijving wordt terug vergoed.

7. Alle stekken worden in gebruik genomen. Voorbeeld als je stek 2 loot
neem je stek 1 ook in gebruik.
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GELIEVE DEZE MAATREGELEN TE VOLGEN ZODAT JE JEZELF 
BESCHERMT MAAR OOK EEN ANDER ZODAT DEZE EDITIE 
TERUG EEN TOP EDITIE WORDT !!!!! HOU HET RUSTIG AAN DE 
WATERKANT ALSOOK IN DE NACTELIJKE UURTJES.
HET OVK BESTUUR WENST JULLIE EEN SUCCESVOLLE FISH-IN 
TOE

Ik hoop op jullie massale aanwezigheid en verheug me op een volle lijst met 
deelnemers voor een traditioneel toch prettig en visrijk weekend.
Deze Fish-In zou 10 jaar op Lac de Nalinnes zijn.
Voor ons als organisatie wordt het terug aftellen naar 9 September 2021 en druk 
bezig zijn om alles in goeie plooien te krijgen.
Langs deze weg willen we jullie alvast nog een schitterend visseizoen wensen en
we zien elkaar terug op 9/09/2021 op Lac de Nalinnes.

Tight lines
Fish In verantwoordelijke Jurgen Beerens
Regio Verantwoordelijk Tony Boes
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NOOT VAN DE REDACTIE ( NVDR)     :  

Via deze weg wil ik de oproep van Alijn Danau in het laatste VBK 
magazine onderstrepen om met zijn allen ons stinkende best te doen 
om alle COVID richtlijnen strikt na te leven tijdens het vissen. Dat 
wil zeggen afstand houden, mondmasker gebruiken als je dat niet 
kan, regelmatig je handen wassen/ontsmetten, geen materiaal met 
elkaar uitwisselen (tenzij grondig gereinigd), geen socials of 
samenscholingen aan het water, geen gezamenlijk sanitair 
gebruiken…
Het is in het belang van iedereen dat we andere mensen niet de 
indruk geven dat we de corona richtlijnen naast ons neer leggen. Ik 
ben maar wat blij dat we, in tegenstelling tot de eerste lock down, nu 
wel individueel mogen sporten. We moeten er in de eerste plaats 
alles aan doen om een derde golf te voorkomen en er ook voor 
zorgen dat onze sport niet ter discussie staat bij het aanpassen van 
de maatregelen. Ik geef toe dat je over het effect of het nut van 
sommige maatregelen (zoals het instellen van een avond klok op 
openbaar water) kunt discussiëren. In vergelijking met de eerste lock
down heeft de wetgever er toch voor gezorgd dat er in ieder geval 
meer ruimte is voor individuele ontspanning mits het naleven van de
hygiënische basisregels. We weten ondertussen dat je drager kunt 
zijn van het virus (en besmettelijk voor anderen) zonder dat je er zelf
ziek van wordt. Iets om te onthouden zou ik zeggen.     
Voor wie er nog aan twijfelde en er aan denkt om tijdens de 
komende feestdagen de teugels te vieren wil ik graag meegeven dat 
Covid niet alleen de ouderen treft en of mensen met een grote 
medische bagage. Als verpleegkundige op intensieve zorgen ( sinds 
een paar maanden opnieuw omgedoopt tot Covid afdeling) heb ik 
helaas ook tijdens deze golf  gezien hoe voorheen gezonde mensen 
zijn bezweken aan dit venijnig virus. Sportieve twintigers, dertigers 
en veertigers staan na weken aan de beademing in het beste geval 
voor een maandenlange revalidatie; helaas zijn er ook nu weer een 
aantal van hen die het aardse voor het eeuwige hebben geruild. De 
ganse zorg sector draait de laatste maanden opnieuw op overdrive. 
Ouderen moeten in quarantaine; extra covid afdelingen in de 
rusthuizen/ziekenhuizen en andere verzorgings- instellingen. Met 
andere woorden een hoop extra werk dat door dezelfde mensen moet
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worden uitgevoerd en met een bestaffing die voor Covid al te wensen
over liet. Tijdens de vorige golf kregen we nog dagelijks applaus 
(waarvoor mijn oprechte dank) ; tijdens het weekend juist voor de 
tweede lock down kregen we een opgestoken middenvinger toen 
velen besloten om toch nog eens gezellig samen te gaan shoppen 
terwijl ze op dat moment al wisten dat het alle hens aan dek was in 
de ziekenhuizen. Merkwaardig hoe snel de publieke opinie 
verandert…
Ik wil alvast eindigen met een positieve noot en jullie een gezond, 
gelukkig en visrijk 2021 toewensen en laat ons hopen dat we het 
afgelopen kut jaar niet nog eens moeten overdoen door een derde 
covid golf.
Eric De Bruyne
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HET OVK/VBK DANKT  ZIJN SPONSORS VOOR DE STEUN
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