
 Beste OVK-ers, 18 April 2022

Bij het schrijven van dit voorwoord zijn we al stuk in het 
voorjaar , waar ik ook veel kan over zeggen .
Terug een gemiste start van ons OVK jaar 2022 door die 
aanslepende C… virus waar iedereen ondertussen de buik van 
vol heeft … figuurlijk dan wel te verstaan.
Nee wij willen terug opstarten en elkaar opnieuw fysiek 
ontmoeten . Als OVK regio bestuur hopen we dan ook dat we 
dit najaar eindelijk en zonder beperking op onze nieuwe 
locatie in Beervelde van start kunnen gaan. Om de “verloren” 
regio meetings te compenseren hebben we zelfs een verrassing
in petto. 



Jaja u leest het goed , een extraatje in de vorm van een 
bijkomende regioavond in November. Op vrijdag 25 november 
organiseren we een heuse OVK Quiz. Quizmaster en gastheer 
van de avond is Jurgen Beerens die tijd nog moeite heeft 
gespaard om er een boeiende en memorabele avond van te 
maken ! Meer hierover verder in deze nieuwsbrief .
Door de zeer zachte en natte winter konden we soms goede 
resultaten noteren in het logboek. De koude start van het 
voorjaar deed de watertemperatuur kelderen en daarmee ook 
de eetlust van onze vriend karper. Daarmee kwamen ook de 
eerste blanks opzetten.
In onze regio viel het karpervissen gelukkig niet echt stil. Er 
waren terug opendeur dagen bij diverse hengelsportzaken. De 
opstart van de jeugdinitiaties en ook onze VBK tombola die 
door de gemiste VBK meeting opnieuw van stal werd gehaald.
De nodige voorbereidingen van seizoen  2023 worden 
getroffen.
Velen hebben ondertussen hun hengels van onder het stof 
genomen en anderen vissen gewoon door na hun 
wintervisserij. Nu we meer mogen en weer wat vrijer kunnen 
bewegen, ook buiten de landsgrenzen, kunnen we opnieuw ten 
volle genieten van onze favoriete sport.
Ook jullie voorzitter kon hier en daar zijn lijntje gooien met 
beperkt succes.
Zie zo , bij deze weinig extra nieuws te melden gezien onze 
gemiste start van 2022 , maar dit maken we goed in het najaar.
Veel visplezier en fun op de oever en uiteraard mooie vangsten
.

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

                

                             

NIEUWE LOCATIE REGIO MEETINGS:
KANTINE SURF PUT BEERVELDE
RIVIERSTRAAT 57/A
9080 LOCHRISTI (BEERVELDE)
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Planning OVK 2022
Vrijdag 7 tem zondag 09 oktober 2022 OVK Fish     
In in la douce France

Vrijdag 25 November 2022        OVK Quiz      

Vrijdag 16 December 2022 3rde regioavond met 
Korda man Mathieu Baert 

De bovenstaande planning is natuurlijk geheel afhankelijk van de 
geldende c...a maatregelen.



OVK quiz 25 november 2022

Beste Leden
Tijdens de lockdowns en vestrengingen van regels en versoepelingen heeft 
het bestuur van het OVK niet stilgezeten. Na de vele online meetings en 
watts app gesprekken tijdens deze pandemie hebben we ons de vraag 
gesteld wat kunnen we doen om terug onze leden warm te maken voor onze 
regio avonden. We hebben dan ook één van deze ideeën uitgewerkt en mag 
ik met vol enthousiasme jullie meedelen dat op 25 November 2022 onze 
eerst Quiz avond doorgaat van het OVK. Het is een algemene quiz waar 
jullie algemene kennis op de proef gesteld wordt alsook jullie kennis van het
karper vissen. Voor de winnaars van deze quiz zal er dan ook een cadeau 
aanwezig zijn. Onze quizmaster voor deze avond zal niemand minder zijn 
dan Tony Boes maar zal bijgestaan worden door mijzelf. We kijken dan 
ook enorm uit naar jullie talrijke opkomst en hopen op een gezellige quiz 
avond. Die zal doorgaan in ons nieuw lokaal in de Kantine van de Surfput.
Zijn jullie al een beetje enthousiast en durven jullie het aan om jullie kennis
op de proef te stellen?

Dan rest me juist jullie de nodige informatie mee te geven hoe jullie kunnen 
deelnemen.

1. Voor inschrijving: Deze gaan van start vanaf 1 Mei 2022 en dit tot 30 
September 2022. Inschrijvingen richten jullie naar Beerens Jurgen op 
het email adres jurgen_beeren@telenet.be. Gelieve duidelijk de namen
van de deelnemers door te geven en naam van jullie groep. Hou er 
rekening mee dat we plaats hebben voor acht koppels van vier 
personen.

2. Locatie: Kantine Surfput te Beervelde rivierstraat 57/A 9080 te Lochristi
(Beervelde).

3. Start: om 20u.

Dan rest me jullie nog een succes vol voorjaar toe te wensen met heel mooie 
vangsten.

Het OVK bestuur
Jurgen, Tony & Eric
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Puyenbroeck jeugd initiatie 2022

Op zaterdag 9 april verzamelden we met de VBK jeugdcel naar jaarlijkse 
gewoonte op het provinciaal domein puyenbroeck voor de jeugd initiatie. 
De dertien enthousiaste deelnemers werden in groepen verdeeld om elk op 
hun beurt deel te nemen aan de work shops. Op het programma: een rig 
clinic onder begeleiding van PB/carp spirit boys John Cayers en Carlo 
Carpels en een clinic over het gebruik van diepte meters/visvinders in de 
praktijk onder deskundige leiding van Jens Verschaeren. 

De rig clinic ging door in
de loods en de praktijk
les over diepte meters
werd georganiseerd op
put 2 van de
klaverbladvijver. 
De verschillende groepen
moesten van de ene naar
de andere locatie
doorschuiven wat
omwille van de grote
afstand initieel een paar “praktische” haperingen met zich mee bracht. 



Meester John en meester
Carlo toverden met haken
en ander rig materiaal,
terwijl de andere groep
plaats kon nemen in de
zodiac om samen met
meester Jens het water op te
gaan. 

Na het middag eten konden we de opgedane kennis ook in de praktijk gaan 
omzetten op de klaverbladvijver. In het zonnetje en uit de wind was het 
zalig toeven aan het water. Hier en daar konden we een paar springende 
vissen spotten. Misschien maakten we zelfs kans op een aanbeet wat gezien 
de korte vistijd ( van 14u tot 19u) niet vanzelfsprekend is. De karper gaf 
helaas niet thuis, maar er werden als troostprijs wel drie knoerten van 
zeelten gevangen, waar de jeugdige vangers meer dan blij mee waren. 

Na 19 u was het opnieuw verzamelen geblazen in de loods voor de 
afsluitende tombola.
 Zoals steeds zorgde organisator Kurt Baert voor een rijk gevulde 
prijzentafel en dit jaar was daarop geen uitzondering. De firma’s PB / Carp
spirit/ JRC/ Carpelicious/ Pro Line en diverse lokale hengelsportzaken zoals
Het Loze Vissertje uit Zelzate , Hooked Store uit Assenede en Hengelsport 
De Poorter uit Gent schonken mooie prijzen. Ter nagedachtenis van Luc 
Den Hert, één van de Puyenbroeck pioniers die helaas veel te vroeg van ons 
heen is gegaan, was de refter van de loods opgesmukt met grote foto’s van 



Luc en enkele van de iconische puyenbroeck karpers. Omstreeks 20u30 
werden de laatste deelnemers uitgewuifd door de VBK jeugdcel begeleiders 
en konden we terug kijken op een bewogen maar al bij al toch geslaagde 
initiatie. Op naar editie 2023…             

Eric De Bruyne VBK Jeugdcel




