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Beste OVK-ers, 01 Februari 2021 

We zijn begin februari en als we naar de TV kijken inzake het aanslepende Corona 
verhaal , weten we direct dat ook geen versoepeling zal zijn in februari met gevolg 
dat ook onze 2de en laatste voorjaars regioavond niet zal doorgaan . 
U leest het goed , we annuleren ook deze regioavond van vrijdag 26 
Februari 2021 omwille van de strenge Corona maatregelen. We kunnen als OVK 
niet meer dan alles op onze Fish in in September te zetten en onze enige 
Najaars regioavond in December. 

Ter compensatie kan ik wel al 
meegeven dat we volop bezig zijn met 
de gast spreker voor onze eerste en 
tevens laatste regio meeting in 
december. Wie het wordt is houden we 
nog als een verrassing, maar het staat 
vast dat het gaat om iemand die veel te 
vertellen heeft in zijn vak en zijn visserij 
. Daarnaast zijn we vol op bezig met 
2022. Januari 2022 is al bekent nl Jens 
Verschaeren. De rest van ons 
programma volgt in het najaar als we 
hopelijk een beetje zicht hebben op 
betere en vooral meer stabiele tijden. 
Perspectief naar veel Open deur dagen 
is er ook niet; toch proberen sommige winkels dit wel te laten doorgaan en dat 
natuurlijk Corona proof . Meer hierover verderop in de nieuwsbrief. 
Nog meegeven dat er ook dit jaar diverse VBK Jeugdinitiaties gepland zijn; een aantal 
zijn tijdens dit schrijven nagenoeg volzet dus snel zijn is de boodschap ! Meer info in 
deze nieuwsbrief en hopen dat alles kan doorgaan zoals gepland. 
Ook hoop ik dat de nachtklok voor openbare waters ook opgegeven wordt en dat we 
opnieuw nachten kunnen vissen zoals we gewoon zijn. 

Rony
Tekstvak
Regio avond van OVK : OVK Bestuur :  " Vissen in tijden van Corona "            ( Kantine surfput te Beervelde)Zal verzet worden naar december 2021 wegens Corona.
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Verder zou ik zeggen: Als je gaat vissen...doe het veilig en verantwoord volgens de 
corona regels en gun elkaar iets ook aan de waterkant in deze moeilijke tijden. Geniet 
van je visserij en hopelijk komt in het voorjaar die ene bak voorbij waar je al zolang 
naar verlangt !!!! 
Zelf zal ik al tevreden zijn als die koude donkere winter naar zijn einde gaat en het 
iets warmere voorjaar zijn intrede doet om ook te genieten van onze sport pur sang en 
van de natuur om me heen 
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 ) 

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:0497651009tonyovkisa@telenet.be
mailto:2728047_ericdebruyne@telenet.be
mailto:848445_jurgen_beerens@telenet.be
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OVK/VBK agenda 202 1 

2e regio meeting vrijdag 26 Februari 2021 
“vissen in tijden van corona” 
!!!!!!!!!Afgelast wegens C...A !!!!!!!!!!!!! 

9 tem 12 September OVK Fish in Nalinnes 

December 2021 rergio meeting-datum en 
gastspreker volgen 

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) 
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Inschrijving OVK fish in  

 

Beste OVK leden, 

Ook mijn beste wensen voor 2021 gewenst en dat jullie dit jaar gezond mogen 

blijven! Want dat is toch het belangrijkste dat er is en natuurlijk mogen jullie 

veel vangsten bijschrijven in jullie vangstenboek. 

Ik wil het toch even hebben over de methode van de inschrijvingen voor de Fish 

In. Ik heb de inschrijvingsmethode geëvalueerd en ik moet vaststellen dat het 

niet de bedoeling kan zijn dat jullie in groep inschrijven. Dit wordt dan ook  

meteen aan banden gelegd. Vanaf volgend jaar is enkel individuele  

inschrijving of inschrijving per koppel nog mogelijk, dus geen  

inschrijvingen per groep.  
Dit om alle leden van het OVK de kans te geven om aan onze Fish In deel 

te kunnen nemen. 

Hier wordt in de toekomst strenger op toegezien dat de inschrijvingen gebeuren  

als koppel of individueel en niet als groep!!!!.  

Drie basis voorwaarden die moeten voldaan zijn om definitief  

ingeschreven te zijn :  
-VBK lid zijn in verband met de verzekering 

-je gegevens doorgestuurd hebben naar Jurgen Beerens via sms, mail , whats app 

-het verschuldigde bedrag moet op de Fish in rekening staan met vermelding van 

de naam of namen als je per koppel inschrijft en betaalt. 

Men kan nog steeds inschrijven voor de Fish In van 2021 en dit om de reserve 

lijst aan te vullen; hoe meer ik er heb die hierop staan hoe beter. Bij annulatie 

wordt deze lijst aangewend om een vervanger te zoeken. 

Dan wens ik jullie verder een mooi voorjaar 

toe. Mvg 
Jullie Fish In verantwoordelijke 

Beerens Jurgen.  



5 

 



6 

 



7 

 



 

voor alle info:  stefan.muylaert@telenet.be / tel 0475 85 03 19 
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De Prik .... 

 

Diegenen die nu een artikel over rigs verwachten moet ik teleur stellen. Met het 

risico om afgezaagd te klinken wil ik het hier nog eens hebben over de ziekte die 

begint met een C en eindigt met een A. Afgelopen weken is er veel discussie 

over het al dan niet vaccineren tegen het virus. Ik ben de eerste om toe te geven 

dat er in dit verband nog heel wat vraagtekens zijn. Effect op lange termijn, 

besmettingsgraad na de prik(ken), allergische reacties, ... Ik maak me sterk om 

te zeggen dat de vaccins die momenteel beschikbaar zijn en de vaccins die nog 

in de “pipe line “ zitten niet worden toegediend als er geen zekerheid zou zijn 

ivm de werkzaamheid en de veiligheid. Net zoals voor alle andere 

geneesmiddelen die op de Europese markt komen, moet de fabrikant beschikken 

over de nodige studies/ wetenschappelijke bewijzen dat je middel ook effectief 

doet wat het moet doen en dit met vermelding van de mogelijke bijwerkingen. 

In het verleden hebben de farma reuzen zich niet altijd van hun meest aimabele 

kant laten zien en zijn er ook pogingen ondernomen om de boel bij wijze van 

spreken te belazeren. In dit geval kan ik mij niet voorstellen dat eender welk 

bedrijf het zich zou durven permitteren om te sjoemelen terwijl de hele wereld 

letterlijk toekijkt en een groot deel mee financiert. Los daarvan hebben we als 

gemeenschap natuurlijk weinig alternatieven om het virus de baas te kunnen. 

Vaccineren van een groot deel van de bevolking – hoe meer mensen 

gevaccineerd zijn, hoe meer effect op het aantal ziekenhuis opnames – is een 

mogelijke optie. Of kiezen voor een “natuurlijke” vorm van groeps immuniteit 

maw het virus los laten en proberen de “collateral damage” ( overlijden, 

ziekenhuisopnames, enz ....) zoveel mogelijk te beperken en hopen dat je 

gezondheidszorg systeem niet over kop gaat. 

http://veiligheid.net/
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De strategie die Nederland en Groot Brittannië eventjes hebben uitgeprobeerd 

in het begin van de pandemie toen het nog niet helemaal duidelijk was wat er 

op hen af kwam. Naast de onzekerheid van hoeveel mensen er ziek zullen 

worden heeft deze strategie ook voor gevolg dat we pas na een aantal jaar 

voldoende groeps immuniteit kunnen verwerven en covid onderdeel wordt van 

de jaarlijks terugkerende aandoeningen met een groot aantal ongelukkigen die 

aan de ziekte bezwijken (zoals dat nu met griep het geval is) . In dit scenario 

moet je ook rekening houden met het feit dat je gedurende jaren risico loopt om 

één of andere vorm van lock down/vrijheidsbeperking/vis beperking te moeten 

ondergaan omdat het aantal ziekenhuis opnames groter dreigt te worden dan het 

aantal beschikbare bedden. Dat laatste is eerlijk gezegd iets wat ik alvast niet 

(meer) zie zitten. Als eerste lijns gezondheidswerker hoop ik alvast (en bij 

uitbreiding alle mensen in de zorg sector) dat het afgelopen jaar zich qua 

werkdruk en psychische belasting niet meer voordoet. Of vaccinatie het aantal 

zwaar zieke mensen zal doen dalen hangt in grote mate af van de graad van 

vaccinatie. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik enige tijd geleden een eerste prik kon 

ontvangen en hoop dat de tweede op tijd volgt zodat ik van de ergste 

ziekteverschijnselen gespaard kan blijven. Nog niet zo lang geleden bleken zes 

collega’s besmet en ziek. Twee waren er zo erg aan toe dat ze noodgedwongen 

in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Als vaccinatie motivator kan dat 

tellen; geloof me. Zelf heb ik weinig bijwerkingen gehad op wat spierpijn thv 

de aanprikplaats na. Van de tachtig collega’s die ook een prik kregen waren er 

twee die een paar dagen milde griepverschijnselen hadden en de rest nagenoeg 

geen klachten. Voor de duidelijkheid wil ik nog meegeven dat ik geen 

voorstander ben om vaccinatie te verplichten zoals dat nu al het geval is voor oa 

polio (kinderverlamming) en tetanus (klem). Het zelfbeschikkingsrecht is iets 

waar ik veel belang aan hecht. Ik hoop alleen dat er genoeg mensen zijn die het 

groepsbelang laten primeren op het eigen belang en toch voor de prik kiezen; 

ook al zijn er nog veel vraagtekens over effecten op lange termijn. Veel 

alternatieven naast vaccinatie zijn er momenteel niet. Alvast bedankt bij 

voorbaat. Laten we in afwachting vooral ook niet vergeten om de basis covid 

regels te blijven aanhouden, zodat we ondanks alles toch nog kunnen blijven 

genieten van quarantaine in de vrije natuur met zo nu en dan een 

gevinde/gewichtige bezoeker. 

Eric De Bruyne 
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Bij Hengelsport De Poorter uit Gent geeft 

Kim een kleine attentie aan iedereen die de 

slogan “VBK FOREVER” scandeert aan de 

kassa (zingen mag ook) en dit tot eind 

maart 2021 

Open deur dagen en andere acties in de regio :  

Ondanks de geldende beperkingen zijn er toch nog winkeliers die er de 

moed in houden en het er op wagen om een open deur of een andere actie te 

organiseren; op een veilige manier wel te verstaan. Onder de noemer : 

“Shop Lokaal” heb ik ook nog wat bekende en minder bekende hengelsport 

zaken op een rij gezet. Niet alle winkels zijn voorzien om on line te 

verkopen en hebben door de beperkingen hun omzet zien dalen. Vandaar 

mijn oproep om ook eens langs te gaan bij een winkel in de buurt; je bent er 

van harte welkom en kunt er op een veilige manier je materiaal aanschaffen 

en er de nodige uitleg bij krijgen (wat bij on line shoppen dikwijls veel 

moeilijker verloopt en je spaart de verzendingskosten uit) 
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Hengelsport De Witte uit Moerbeke 
waas viert zijn heropening van 15 
tot 31 maart 
met 10% korting op het ganse 
assortiment 
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‘Hengelsport Tryo digit -
 

-Voor dis scherpsre shirnano prijzen ... 
Visstraat 19 - Eeklo - Tel 091277 50 29 

hutsepotstraat,12 
9052 Zwijnaarde 

Vhf  

HENGELSPORT WAASLAND 

Heistraat 223 
9100 Sint-Niklaas 

VDV SHING SHOP 

áltiét 'en wi 

Pijl ekaartstra at 12 95136 Schendelbeke 
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Trieststraat 92, 9960 Assenede 

Hooked 
.store 
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http://www.degoeievangst.be/

