
 

 

NIEUWSBRIEF VBK REGIO VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL 

Januari 2023 

Beste regio leden, 

 

Eerst en vooral, onze beste wensen voor het nieuwe jaar! We hopen dat het voor jullie allen een 

gezond en visrijk jaar mag zijn. 

 

Het nieuwe jaar starten doen we met een korte update. Daarin wat slecht nieuws, maar vooral ook veel 

goed nieuws. 

 

1. Vrijdag 14/01: Regioavond met Mark Pansar – UITGESTELD NAAR LATERE DATUM 

Normaal startten we het jaar deze week Vrijdag met een lezing van niemand minder dan Limburg 

homeboy Mark Pansar. Echter omwille van enkele last-minute logistieke problemen, zijn we 

genoodzaakt de lezing uit te stellen naar een latere datum. Goed nieuws is echter dat Mark nog 

steeds graag wil komen en ons binnekort een nieuwe datum dit voorjaar zal bezorgen, zodat we toch 

snel een update kunnen krijgen over zijn recente avonturen in binnen- en buitenland inclusief enkel 

ophefmakende vangsten. Zodra een nieuwe datum geprikt, brengen we jullie op de hoogte. 

Goed nieuws is echter dat we een nieuwe locatie gevonden hebben waar voortaan onze lezingen 

zullen doorgaan. De mensen van de Ijse Club in Neerijse (voor velen onder ons wel bekend) zijn 

immers zo vriendelijk geweest om hun clublokaal voor ons open te stellen. Adres voortaan voor onze 

regio avonden is daardoor: 

 

Ijse Club 

Kamstraat 38 

3040, Neerijse 

 

2. Zaterdag 4/03: Casting initiatie met Carlo Carpels (Free Spirit) – UPDATE 

Wil je weten hoe 200m werpen eruit ziet en/of zelf enkele tientallen meters winnen door het 

scherpstellen van je werptechniek? Kom dan zeker zaterdag 4/03 voor een training sessie met distance 

guru Carlo. De sessie gaat doorgaan op het zeekanaal ergens tussen Vilvoorde en Willebroek. Als je 

wil deelnemen, graag een seintje (filip.vanderschueren@gmail.com / tomcochet@hotmail.com) . 

Exacte details (locatie & timing) zullen in de komende weken aan zij die geinteresseerd zijn worden 

doorgegeven.  
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3. Weekend 23-25/06: Regio fish-in op het Eendenmeer – NIEUW 

Geen jaar zonder fish-in en ook dit jaar trekken we er als regio weer op uit naar een van de mooiste 

wateren in Belgie, namelijk het Eendenmeer. Deze 10ha put in het Gentse is zeker niet het makkelijkste 

maar herbergt een uniek bestand met de kans op echte mooie vissen. Daarenboven hebben we de kans 

om dit jaar te gaan in een van de beste periodes van het jaar, namelijk het weekend van 23-25 Juni, 

hetgeen zou moeten toelaten om over het hele water heen wel wat vissen te vangen. Er wordt zoals 

steeds gevist per koppel en kostprijs is EUR 10 per persoon per weekend. Kom je graag mee, laat dan 

zo snel mogelijk iets weten ((filip.vanderschueren@gmail.com / tomcochet@hotmail.com) aangezien 

het aantal stekken / plaatsen beperkt zijn. 

 

 

 

4. Weekend 20-22/01: Carp Den Bosch 

Last but not least, maar binnen tien dagen openen, na meer dan twee jaar afwezigheid, de deuren 

opnieuw van Carp Den Bosch (het oude Carp Zwolle). Zoals gewoonlijk zal ook dit jaar het VBK weer 

aanwezig zijn met een mooie stand (Stand 209). Graag zien we jullie daar! 

 

Tot binnenkort! 

 

Filip VANDERSCHUEREN      Tom COCHET 

Regioverantwoordelijke       Regioverantwoodelijke 
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