
Notulen vergadering CCCV 

Datum:   16/11/2021, 19u30  

Locatie:   De Graanmaat, Sint-Niklaas 

Aanwezig:  Ronny Dejonghe, Kim De Page, Guy Van Gyseghem, Gunter Luckx, Gerrit Van 
Eetvelde, Jean Nuyts, Eddy Schellekens, Ivan Weerts, Dirk Hermans, Walter 
Lens, Richard Steylaerts, Gino Beels, Tom Vanbrabant 

Verontschuldigd:  Koen Vandermolen, Maarten Roegiers, Théo van de Gaer, Jurgen Maenhaut, , 
Roels Ingnace, Henri Scherneels, Armand Ost  

Notulen Tom Vanbrabant 

 

 
1. Vaststellen aanwezigen 

Info Ronny: Armand Ost heeft ontslag gegeven. Hierdoor heeft het VBL momenteel geen 
vertegenwoordiging binnen het CCCV. 

2. Goedkeuring vorig verslag 
Geen nieuwe opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd. 

3. CCCV media: Facebook en website 
- De eerste reacties zijn positief. Gerrit engageert zich om kort op de bal te spelen. 
- Procedure voor gewenste inhoud of dingen die je graag gepubliceerd ziet: Graag sturen 

naar Gerrit met Ronny en Isabel in CC. 
- Wie de publicaties  in een andere vorm willen ontvangen (bv. pdf) kan de vraag via mail 

aan Gerrit stellen. 
- Voorbeelden van andere items die toekomstig ook gepubliceerd zullen worden: 

o De wedstrijdkalenders; 
o Affiches en uitslagen van BK’s; 
o De verschillende wedstrijdverbonden en de verantwoordelijken; 
o Contactgegevens van de afgevaardigden van het CCCV; 
o Structuur van de verbonden; 
o Wedstrijdreglementen (recentste versie 1 januari 2020). 

4. Update intern reglement CCCV 
- Gerrit en Ronny hebben een aanzet gemaakt voor een update van het intern reglement. 

Dit wordt behoorlijk ingekort.  
- Er zijn vier afgevaardigden van het CCCV nodig voor het BFA. Buiten Ronny zijn we op 

zoek naar drie bijkomende leden: 
Gerrit , Gino en Ignace zijn hiervoor kandidaat. Er zijn geen bijkomende kandidaten en 
geen bezwaren tegen de bestaande kandidaturen.  
Besluit: Gerrit VE, Gino B, Ignace R en Gunter L zullen samen met Ronny het CCCV 
vertegenwoordigen binnen het BFA. 

- Deelnemers voor het WK Clubs: De kandidatuurstelling vanuit Vlaanderen moet formeel 
ingediend worden bij het BFA. Deze kandidatuur indienen loopt via Ronny. 

- Vlaamse ploegen/clubs die naar het WK clubs gaan krijgen 1200,- euro financiële steun 
vanuit het CCCV (n.v.t. voor de nationale teams!). Dit komt ongeveer overeen met het 
inschrijvingsgeld om mee te doen aan het WK (excl. taksen). 



- Na de update wordt het nieuwe intern reglement voorgelegd ter goedkeuring binnen het 
CCCV. (actie Ronny) 

5. Inrichten BK’s volgend jaar 
- Verbond MLV is in principe aan de beurt in 2022 voor de volgende BK’s: Feeder Clubs, 

Individueel (vaste stok), Dames en Nevencategorieën. 
- Een verbond dat afziet van de inrichting (of weigert), sluit opnieuw achteraan in de rij 

aan om aan de beurt te komen voor de inrichting. 
- Deadline: Programma’s moeten in maart ’22 binnen zijn. 

6. Voorstellen om BK’s Individueel en Dames te herschikken + Herverdelen plaatsen B.K.’s 
naar de verbonden 
De volgende voorstellen genieten het meeste steun. Deze zullen verder afgetoetst worden 
binnen het BFA. (actie Ronny) 
- BK Individueel 

o Halve finale + finale, telkens op 1 dag, met één week ertussen. 
o De halve finale met 120 deelnemers met 5u vissen volgens het oude systeem. 
o Finale met 42 vissers, 3 sectoren van 14 vissers (de sectorwinnaars staan op het 

podium), 5u vissen. 
o Idee: Halve finale in Vlaanderen = Finale in Wallonië. Het jaar nadien omgekeerd. 

Alternatief is dat éénzelfde verbond instaat voor het volledige BK. 
- BK Dames 

o Op dezelfde datum en hetzelfde water als het BK Individueel. 
- BK interclub:  

o Voorkeur om van 25 naar 20 deelnemende teams te gaan. Deze vraag zal 
voorgelegd worden aan de Waalse vleugel. 

o Uitgangspunt: Minstens één club per verbond geplaatst. 
o Het concept van de Interclub te vissen over twee dagen blijft behouden. 

7. WK Streetvissing 2022 in Vlaanderen (Gent?) 
- Voorlopig uitgesteld. 
- De deelnemers moeten een wedstrijdvergunning hebben, maar hebben deze vaak niet. 

Met Maarten Roegiers (afgevaardigde roofvissers) werd afgesproken dat deze vissers 
volgend jaar een A+ moeten hebben om te kunnen deelnemen. 

8. Varia 
- Discussie i.v.m. de leeftijdgrens: 

o De laatste versie staat gepubliceerd en deze klopt (?): 
 Men is master vanaf het jaar waarin men 55 jaar word. 
 Men is veteraan vanaf het jaar waarin men 65 jaar wordt. 

Bron: Nationaal reglement der openbare hengelwedstrijden versie 1 
januari 2020. 
 

[Nota Tom] 
De versie van het F.I.P.S. wijkt af: 

 MASTERS: being 55 years of age on 31 December of the year preceding 
the championship.  

 VETERANS: being 65 years of age on 31 December of the year preceding 
the championship. 
Bron: OFFICIAL F.I.P.S.e.d. RULES OF INTERNATIONAL “FOR NATIONS” 
COMPETITIONS 28/11/2020. 



Ook de versie die gepubliceerd staat op de site van de Waalse vleugel is anders te 
interpreteren: 

 On devient vétéran l’année du 55ème anniversaire. ??? 
 On devient vétéran plus l’année du 65ème anniversaire. 

Bron: Règlement des compétitions publiques – version BFA 18/08/2016 
Dit wordt toch best binnen het BFA opgehelderd. 
 
o Voorstel: De leeftijdgrens steeds duidelijk vermelden op de affiche. 
o De verbonden die de inschrijvingen verzamelen staan in voor het controleren van 

de leeftijdsgrens. 
o Idee Ronny: Een uniform inschrijvingsformulier maken voor de BK’s. Ronny stemt 

dit af binnen het BFA. (actie Ronny) 
- Voorstel vergadering BFA (’s morgens BFA, ’s middags BCA): begin december. 
- De vraag werd gesteld om een BK forelvissen in te richten. Er werd uitleg gegeven aan 

degene die het initiatief wil nemen. De betrokken persoon neemt nadien opnieuw 
contact met Ronny voor het vervolg. 

- Belangrijke mededeling voor toelatingen of het inrichting van wedstrijden in O-VL (bv. 
watersportbaan): Jurgen M. heeft ontslag genomen. Vragen kunnen voorlopig gericht 
worden aan Gerrit. Ter info: Er is een statutaire vergadering van het verbond O-VL op 19 
december voor het definitief vastleggen de nieuwe structuur. 

- Idee Gerrit: BK Karper /commercial? Wellicht veel interesse!  
De vissers zullen een A+ moeten hebben en aangesloten zijn bij CCCV. Dit biedt 
opportuniteiten. Hier wordt later op terug gekomen voor het uitwerken van een concept. 

- Opmerking Ivan i.v.m. de prijzen op het BK Mindervaliden: De vooropgestelde barema’s 
werden niet uitbetaald, normaal 7 prijzen en er waren er maar 6? Ronny: We kunnen 
helaas maar uitbetalen wat er binnenkomt. 

- Idee Eddy voor het BK jeugd: Zou een BK op een vijver niet beter zijn om meer 
gegadigden te hebben?  
Er zijn wat praktische bedenkingen: Op dezelfde dag als nevencategorieën, gesplitste 
organisatie? Bv. Zondag master en veteranen, zaterdag jeugd op vijver. 
Het voorstel wordt voorgelegd aan binnen het BFA. (actie Ronny) 

- Mededeling Ronny: Coach karper Mike Mombeek is overleden. 
- Walter reikt ideeën aan voor de problematiek i.v.m. de selecties voor het BK feeder. 

Situatie: Feeder-vissers verhuizen naar een ander verbond om meer kans te maken op 
plaatsing (beschikbaarheid van plaatsen, in het ene verbond is het véél moeilijker om je 
te plaatsen dan een ander). Ideeën: 

o Beker van Vlaanderen meevissen en de eerste zoveel zijn geplaatst voor het BK? 
o Ieder verbond mag evenveel volk sturen?  

Alternatief: 8 per verbond en de 2 grootste 12? 
o Invoeren feedervergunning voor de quota per verbond eerlijk te bepalen: 

 Alleen A+ vergunning 
 Alleen FE vergunning 
 A+ én FE vergunning uiteraard mogelijk 

Opmerking Ronny: Dit kost heel wat extra middelen en geld! 
Besluit: Ieder verbond bespreekt dit intern en geeft terugkoppeling op de volgende 
vergadering. (actie afgevaardigden) 



- De Maasvissers Geistingen hebben interesse om het WK Feeder in te richten in één van 
de komende jaren. Ten vroegste 2024. Het voorstel wordt voorgelegd aan binnen het 
BFA. (actie Ronny) 

- Richard: Een afstemming van de reglementen tussen Vlaanderen en Wallonië dringt zich 
op. Er zijn ieder jaar discussies en misverstanden over de reglementen op de BK’s. 

o Voorbeeld: Voederbollen met 2 handen nijpen? In Wallonië mag dit?  
o Bijkomend: Dit jaar was de toelichting van de reglementen het BK enkel in het 

FR? 
Besluit: Het afstemmen van de reglementen is algemeen iets wat binnen het BFA wordt 
opgenomen. Stap voor stap komt dat goed. (actie Ronny) 

9. Vastleggen volgende vergadering 
Volgende vergadering 15 februari 2022. 


