
 Beste OVK-ers, 01 November 2022

Eindelijk terug wat meer achter
mijn stokken en het lekkere
najaar tegemoet. 
Deze zomer was er geen kat te
vangen door de extreme droogte
en lage waterstanden en om nog
maar te zwijgen van sommige
waters die geplaagd werden door
blauwalgen of eendenkroos .
Geen plezante bedoening en ook
geen vistijd , maar die hopen we
komende maanden in te halen.

Ook voor het OVK gaan we eindelijk van start dit najaar en dat op 25 
November 2022 met onze RegioQuiz . We zullen het in groepjes van 
3 of 4 tegen elkaar opnemen in een algemene kennis Quiz en zekers zal 
onze hobby ter sprake komen. Ik zou zeggen schrijf jullie massaal in bij 
Jurgen Beerens !!!!!!!!!!!!! Zoals jullie van ons gewoon zijn hebben we 
voor onze eerste regio quiz ook gezorgd voor een mooie prijzentafel. Op 
die manier hopen we na een lange afwezigheid ons gloednieuw 
clublokaal in Beervelde op een waardige manier in te huldigen. 



Als je geen zin hebt om mee te quizzen ben je natuurlijk altijd welkom om
de deelnemende teams aan te moedigen. We vragen wel om tijdens de 
quiz respect te tonen voor de deelnemers en er geen praat café van te 
maken.
Een laatste “klassieke” regio meeting gaat door op vrijdag 16 
december 2022 het start uur zal tussen 20:00u en 20:30u zijn .
Ook onze lokatie is nu veranderd en onze regioavonden zullen voortaan 
doorgaan in de kantine van De Surfput te Beervelde , Rivierstraat
57/A , 9080 Lochristi (Beervelde) .
Voor vele wel een bekende plek en gemakkelijk te vinden, 
Naast een heuse quiz hebben we als OVK nog een primeur kunnen 
afvinken dit jaar namelijk een Fish in in het buitenland zijnde Frankrijk. 
Meer bepaald op etang de longue de fauchee te Vendresse .
Meer hierover later met een verslag van de Fish in van Jurgens Beerens .
Naast onze regioavonden wil ik jullie ook terug warm maken voor onze 
jaarlijkse VBK meeting die gepland staat op Zaterdag 10 
December 2022 in het Bauhuis te Sint Niklaas .
Zet deze datum alvast in jullie agenda .
Ook volgend jaar zijn we weer op post met enkele regio meetings. Meer 
over de planning voor 2023 kom je te weten in één van de volgende 
nieuwsbrieven.
Nog vermelden dat er een eerste editie van Carp Den Bosch (vroeger carp
zwolle) doorgaat op 20 tem 22 januari 2023 en mogelijks zien we elkaar 
daar terug.
Maar nu eerst aftellen naar 25 November met onze OVK Regioquiz en 
ik heet jullie nu al van harte welkom in onze nieuwe locatie .
Ziezo genoeg geschreven , nu terug de hengels verversen en alles terug op
scherp zetten .

Lots of fun on the banks 

Tight Lines 

Jullie voorzitter Tony Boes



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 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  )

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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PRIMEUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OVK quizavond 25 november 2022 
Voor het eerst in de geschiedenis van het OVK organiseren wij een eerste 
quizavond.Voor geen geld te missen, dus moest ik van jullie zijn dan zou 
ik me zeker inschrijven. Er zijn zes plaatsen voor groepen van vier 
personen. De quiz gaat door op 25 november 2022. Het is een quiz waar 
niet alleen jullie algemene kennis op de proef gesteld zal worden, maar ook
wat jullie wel of niet weten over karpervissen natuurlijk. Onze quizmaster 
voor deze avond is niemand minder dan Tony Boes. Hij zal worden 
bijgestaan door mijzelf. We kijken dan ook enorm uit naar jullie talrijke 
opkomst en hopen op een gezellige quizavond, die zal doorgaan in ons 
nieuw lokaal in de kantine van de Surfput.

Algemene informatie

 Start 20:30u aanwezig vanaf 20:00u

 Inschrijvingen via Jurgen 
Beerens jurgen_beerens@telenet.be of via Whatsapp naar 
Jurgen Beerens .

 Inschrijven kan tot en met 20/11/2022

 Plaats Kantine Surfput:Rivierstraat 57/A, 9080 Lochristi

Het OVK-bestuur
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Planning OVK 2022
Vrijdag 25 November 2022  om 20u 
magistrale OVK Quiz 
     

Vrijdag 16 December 2022 om 20u
 regioavond  








