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Aanwezig:  Luyckx Jean-Marie 
 Roland Marcq     
  Dejonghe Ronny 
  Lens Walter 
  Van Eetvelde Gerrit 
  Roels Ignace 
  Beels Gino 
  Bernard Samuel 
  Luckx Gunter 
  Schallenberg Freddy 
 
  

Verslaggever De Page Kim 

 
 
1.0 Welkomswoord door Dhr. J.M Luyckx 

 
 

J.M Luyckx opent de vergadering om 9.30u. 
 
Minuut stilte ter herdenking van Dhr. Mike Mombeek zijn overlijden 
 
 

2.0 Sectie Karper 
 

Naar aanleiding van Dhr. Mike Mombeek wordt er een nieuwe oproep gedaan voor een 
kandidatuur voor voorzitter van de sectie Karper. 
 
LFPS heeft al een kandidatuur van Dhr. Raffael…., enige minpunt is dat deze enkel frans 
spreekt en er een voorkeur bij beide vleugels zou zijn voor een tweetalig voorzitter.  
CCCV gaat ook een kandidatuur plaatsen binnen haar vleugel.  
 
Tevens is er de vraag wat er met de camionette gaat gebeuren die de sectie Karper bezit. 
Dhr. Mombeek betaalde de taks en verzekering van de camionette zelf. 
BFA beslist de verzekering en taks op te zeggen. 

 
 
3.0 Vergaderingen BFA 
 

BFA beslist vergaderingen vast te leggen via vaste kalander, nl: 
29 januari 2022 
30 april 2022 
19 november 2022 
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4.0 Belgische Kampioenschappen 2021 

 
BK Interclub Gent: Geen opmerkingen 
 
BK Mindervaliden Meldert: Geen opmerkingen 
 
BK Feeder: Geen opmerkingen 
 
BK Nevencategorieen:  Geringe deelname van jeugd, voorstel om de jeugd op de vijvers 

te laten vissen. 
    Dhr. Meganck Maurice was afwezig zonder verontschuldiging 
 
BK Interclub feeder: Geen opmerkingen 
 
BK Individueel: Dhr. Tim Vervaet was afwezig zonder verontschuldiging 
 
CCCV vraagt beide een attest van afwezigheid 
 

5.0 Pre-selecties feeder 
 
Dhr Jan Eeckhout is op de 2e dag van de selecties niet komen opdagen en is een andere 
wedstrijd gaan vissen. Dhr. Walter Lens stelt dat dit niet kan. 
BFA beslist hierdoor dat Dhr. Jan Eeckhout 2 jaar geschorst is voor deelname aan de 
preselecties. 
 
 

6.0 Belgische Kampioenschappen 2022 
 
Programma’s Belgische Kampioenschappen dienen klaar te zijn tegen eind maart. 
 
Er is een voorstel om de jeugd te laten vissen op een vijver. 
De veteranen zondags en masters zaterdags te laten vissen op kanaal. 
LFPS en CCCV stellen dit voor op de vergadering van hun vleugel en de beslissing wordt 
genomen op de BFA vergadering van 29 januai 2022. 
 
21 mei 2022: Mindervaliden: LFPS 
28 augustus 2022: Nevencategorieen: CCCV 
4 september 2022: Feeder: LFPS 
11 september 2022: Feeder Interclub: CCCV 
18 september 2022: Individueel en Dames: CCCV 
25/25 september 2022: Interclub: LFPS 
 
Voor BK Karper moet er eerst een nieuwe verantwoordelijke aangesteld worden. 
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7.0  Feeder 

 
Selecties 2021 zijn zonder problemen verlopen, Dhr. Danny Van Craenendonck en Dhr. 
Luc Notte zijn gestopt. 
Bij de gehouden préselecties waren er 25 deelnemers voor 6 plaatsen, deze werden 
ingevuld door 3 kandidaten van CCCV en 3 van LFPS. 
Tijdens de selecties worden de regels van het WK steeds toegepast. 

 
 

8.0 WK Dames 
 

België behaalde gelijke punten met Polen en kwam 25gr tekort om de wereldtitel te 
behalen. 
 
Dhr. Luc Thijs en Dhr. Frederick Van Doren hebben geholpen als hulpcoach. 
De dames die extra drank genuttigd hebben tijdens de week van het WK dienen hiervoor 
zelf de opleg te betalen. 
 
Er komt een vergadering voor de damesploeg. 
 
 

9.0 Carlos Terrinca 
 

Tijdens de selecties van de internationalen te Diepenbeek heeft Dhr. Carlos Terrinca de 2e 
dag niet gevist waardoor hij een rode kaart kreeg omdat hij dit niet gemeld had aan de 
coach Roland Marcq. 
 Dhr. Carlos Terrinca beweerde dat hij wel afgemeld had en na gesprekken met Dhr. J.M. 
Luyckx en Dhr. Roland Marcq werd deze omgezet naar een gele kaart. 
 
De week voor de schifting van de internationalen te Nieuwpoort werd er een mail 
verstuurd van Dhr. Carlos Terrinca naar Dhr. Roland Marcq met de rest van de 
internationalen in cc. Deze mail bevatte persoonlijke en prive aanvallen tegenover Dhr. 
Roland Marcq. 
 
BFA beslist dat het niet kan dat dergelijke email verstuurd wordt en dat de andere inters 
hier ook niet konden worden bij betrokken.  
 
BFA beslist een schorsing van Dhr. Carlos Terrinca van 5 jaar. 
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10.0 WK Interclub 2022 Ronquières 
 

Dhr. J.M. Luyckx heeft vergadering met de verschillende burgemeesters in verband 
met het WK 2022. 
 
CCCV heeft nog een schuld tegenover LFPS van vorig WK te Ronquières. 
 LFPS stelt voor om op het WK van 2022 winst te proberen maken. Hiervan de 
openstaande schuld te vereffenen en de overgebleven winst te verdelen tussen de 2 
vleugels en benadrukken de goede werking tussen de vleugels te willen behouden. 
 
De FIPS heeft een voorstel lopende waarbij 2 clubs per land zullen mogen deelnemen 
aan het WK. 
Er is een aanvraag lopende om de gobbies te laten tellen op wedstrijden. 
 

11.0 Varia 
 

- Voorstel voor het WK Feeder 2023 op de Maasplas te Geistingen. 
- Door corona wordt het WK Streetfishing verschoven en vindt dit in 2022 plaats in 

Nederland en in 2023 te België. FLPS stelt voor dat het ene verbond dan het WK 
inricht en het andere verbond het BK inricht. 

- Verplaatsingsvergoeding leden BFA is 0.35€/km 
- Vraag van Yvan Weerts in CCCV in verband met de prijzen op het BK 

Mindervaliden. Het regelement zegt dat in iedere sector evenveel prijzen moeten 
zijn. Normaal is dit 1/3. BFA zegt de prijzen wel moeten bezien worden naar het 
aantal vissers per sector of categorie. 

- BK Masters / veteranen, BFA beslist dat men master is in het jaar dat men 55 
wordt en dat men veteraan is in het jaar dat men 65 wordt. 

- Mevr. Mady Marcq geeft ontslag, CCCV gaat een vraag doen in haar vleugels 
voor de opvolging. 

- Voorstellen van het CCCV in verband met de Belgische Kampioenschappen gaat 
worden voorgesteld op de vergadering van de verbonden binnen FLPS. 
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