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Wij verwelkomen enkele nieuwe gezichten in het CCCV. Voor West Vlaanderen zal de heer 

Patrick Bardoel de heer Buddaert vervangen. Bij KLV komt de heer Maarten Roden als 2e 

vertegenwoordiger. 

 

Goedkeuring verslag CCCV 19-08-2014.  
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

Vergunningen 2015. 
Nadat West Vlaanderen alsnog een nieuw voorstel indiende is na kort overleg met de andere 

federaties beslist het tijdens de vorige vergadering ingediende voorstel te aanvaarden. Het 

wordt unaniem goedgekeurd. 

Dit is de definitieve versie: 

Er blijven 2 soorten vergunningen namelijk A en A+ 

 
Prijs A vergunning 10 € 

VVHV  6 € 

CCCV             1 € 

Federatie 3 € 

Prijs A+ vergunning 25 € 

VVHV  6 € 

CCCV           14 € 

Federatie 5 € 
 

- De A-vergunning geldt voor alle activiteiten, o.a. wedstrijden, van alle clubs en hengelaars 

aangesloten bij een federatie aangesloten bij het CCCV. Clubs met minimum 10 A- vergun-
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ningen hebben het recht op het organiseren van wedstrijden welke volgens de reglementen 

van de BFA hiervoor in aanmerking komen.  
- De A+ vergunning is verplicht voor hengelaars die deelnemen aan volgende wedstrijden: 

* Alle wedstrijden in organisatie van het CCCV. 

* Beker van Vlaanderen feeder & vaste stok. 

* Belgische kampioenschappen, alle categorieën (uitgezonderd interclub). 

* Voor alle internationale disciplines. 
- De prijs van het aandeel CCCV en Federatie is geldig voor de komende 3 jaren, bij tekorten 

wordt geput uit de reserves. VVHV kan haar bijdrage verhogen. (indien gemotiveerd) 
- Kosten BCFC mogen niet stijgen. 
- Er worden geen wedstrijden meer gefinancierd met eigen middelen van het CCCV. 

 

- Opgelet: de federaties dienen er hun leden op te wijzen dat aangezien het reglemen-

tair bepaald is dat een hengelaar slechts één A of A+ vergunning kan bezitten moet 

deze hengelaar die wenst aan te sluiten bij meerdere clubs zijn keuze waar hij deze 

vergunning wenst vooraf aan deze club of eventueel bij een club in een andere federa-

tie duidelijk kenbaar te maken. Deze hengelaars krijgen bij de andere club(s) het sta-

tuut van verzekerd lid. De prijs voor die leden blijft identiek als deze van een lid met 

A- vergunning. 

 

Voor de verdeling CCCV van de plaatsen BK is, na een schrijven van Isidoor, beslist om van-

af 2016 de A+ vergunningen en de helft van de A- vergunningen per federatie in rekening te 

brengen. Dit is een redelijke verdeling op basis van inspanningen die federaties doen om clubs 

en leden aan te sluiten. Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard door de aanwezige federa-

ties. 

 

Verslag Belgische Kampioenschappen 2014. 
Het laatste verslag van Isidoor in zijn hoedanigheid als verantwoordelijke van deze kampi-

oenschappen wordt goedgekeurd. 

Betreffende deze kampioenschappen worden er ter voorbereiding van een volgende vergade-

ring BCFC enkele voorstellen ingediend: 

- Belgisch kampioenschap individueel spreiden over 2 dagen (weekend, 2* 4 u) op hetzelfde 

water. 

- Bij het BK veteranen de grootte van de sectoren beperken tot maximaal 15 deelnemers. 

- Het BK Interclub terugbrengen naar 1 reeks van 5 uren en het schema van loting herbekij-

ken. 

- Het CCCV vraagt tevens een herziening van het reglement voederen en behandelen van 

voeder tijdens de tussentijd van controle en einde zwaar voederen. Tijdens de diverse kampi-

oenschappen zijn er hieromtrent veel onregelmatigheden vastgesteld. 

 

Financieel verslag Belgische Kampioenschappen 2014. 
Ook het laatste financieel verslag van Isidoor wordt goedgekeurd. Hiervan dienen wel nog de 

kosten van de Waalse vleugel en de kosten van de trofeeën afgetrokken.  

De vraag wordt gesteld wat de reserves zijn van de laatste jaren en waar deze voor dienen. 

Het CCCV zal BCFC voorstellen om in de toekomst de kosten van de verantwoordelijke per 

vleugel zelf te dragen en de volledige inleggelden min aftrek van de trofeeën uit te betalen aan 

de deelnemers. Uiteraard dienen dan nieuwe barema opgesteld. 

Het CCCV gaat voor alle trofeeën voor de haar toegewezen kampioenschappen, aan de hand 

van het toegekende budget, een samenaankoop doen bij een aan te duiden winkelier.  

 

Kandidaturen Belgische Kampioenschappen 2015. 
Het CCCV heeft volgende kampioenschappen, Individueel + Dames, Veteranen + U23/18/14 

en Match. 



Voor het BK Veteranen + U23/18/14 zijn er 3 federaties kandidaat, nl WVL, HVVB en OVL. 

Voor het BK Individueel zijn er 2 kandidaten, nl OVL en MLV 

Voor het BK Match is er geen kandidaat, OVL wil dit wel organiseren indien zij ook een an-

der kampioenschap krijgen toegewezen. 

Omdat er voor het BK Veteranen + U23/18/14 geen consensus bereikt wordt beslist de voor-

zitter om tot stemming over te gaan. De uitslag van de stemming is dat WVL (3 stemmen) de 

organisatie (Ieper) krijgt toegewezen. HVVB (2) en OVL (1) zijn niet weerhouden. 

Voor het BK Individueel wordt eveneens gestemd onder voorwaarde dat de gekozene even-

eens het BK Match organiseert. OVL (Watersportbaan) haalt het van MLV met 4 stemmen 

tegen 2. 

 

 

Beker van Vlaanderen. 
Voor de editie 2015 is er een akkoord betreffende de sponsoring van Champion Feed en Colmic. 

Voor VVHV dient nog een herbevestiging gevraagd van de overeenkomst voor 2015.  

De niet uitbetaalde prijzen eindklassement 2014 (660 €) voor niet aanwezigheid op de prijsuitrei-

king zoals reglementair bepaald worden overgedragen naar de prijzenpot 2015.  

De wedstrijdkalender wordt vastgelegd als volgt: 

 

5 april/ Vroenhoven  Albertkanaal Vroenhoven – Kanne (Open)  

OC Berenhof, Berenhofstraat 14 te 3620 Lanaken - Veldwezelt    

 

7 juni/ Gent   Watersportbaan Gent (Open) 

Chalet de Club, Noorderlaan 25 te 9000 Gent 

 

5 juli/ Ieper   Ieperleekanaal (Open)   

Frontduif, Boezingestraat 40 te 8920 Langemark 

 

2 augustus/ Tisselt  Kanaal van Willebroek (Open) 

Penneke Dop, Beekstraat 9 te 2830 Willebroek -Tisselt  

   

4 oktober/ Ruisbroek Kanaal Brussel – Charleroi Ruisbroek - Lot (Open)  

 Nog te bepalen 

 

De prijsuitreiking gaat door op zondag 29 november tijdens Hengelexpo 2015 te Kortrijk. 

Het reglement 2015 is in bijlage aan dit verslag. 

R. Dejonghe (WVL) legt de nodige contacten zodat het parcours van de Beker van Vlaande-

ren te Ieper voorafgaand aan de wedstrijd kan worden gemaaid.  

 

Voor de Beker van Vlaanderen Feeder wordt het reglement aangepast. Het CCCV gaat ak-

koord dat voor de wedstrijden BVVL Feeder het gebruik van kleine “vers de vase” niet wordt 

toegelaten. 

De verantwoordelijke Feeder vraagt of er bij VVHV kan gevraagd worden naar een herzie-

ning van de financiële ondersteuning en eventuele aanschaf van trofeeën. 

De prijsuitreiking van de BVVL Feeder zal eveneens doorgaan te Kortrijk, data nog vast te 

leggen. 

 

Varia. 

- De heer Antoon Buddaert verlaat na enkele decennia het CCCV, hier was hij naast vele ja-

ren als afgevaardigde van West Vlaanderen tevens een zeer gewaardeerd en toegewijd pen-

ningmeester. De voorzitter bedankt namens het CCCV de heer Buddaert voor zijn inzet en 

wenst hem nog een gezonde oude dag. Hij ontvangt als blijk van erkentelijkheid een klein 

geschenk. Antoon besluit met nog een overzicht te geven van de huidige financiële toestand 

en bedankt iedereen voor de vriendschap gedurende de vele jaren. 



De heer R. Dejonghe gaat de heer Buddaert opvolgen. Zij zullen samen de nodige stappen 

ondernemen om bij de bank de nodige veranderingen door te voeren. De kostenvergoeding 

bedraagt maximaal 125 €. 

 

- De heer A. Bocken geeft een toelichting betreffende de afspraken die zijn overeengekomen 

met de NV Scheepvaart aangaande het gebruik van de jaagpaden en de aanvragen van wed-

strijden. Dit document is in bijlage en zal ook op de website CCCV geplaatst worden. De fe-

deraties dienen deze afspraken te respecteren. 

 

- R. Dejonghe verwittigd de federaties waarvan clubs willen komen vissen op het Bloso-

domein van Nieuwpoort dat hun aanvragen minstens 4 maanden vooraf dienen te gebeuren. 

Hij zal trachten een plan op te maken van waar er nog gevist kan worden en dit zowel voor 

wedstrijden als recreatief. 

 

- De vraag van KLV om toch nog de vroegere aasdozen te mogen gebruiken voor openbare 

wedstrijden wordt afgewezen. 

 

- De heer Serneels (HVVB) stelt een vraag betreffende de terugbetaling van het bedrag voor 

neerlegging klacht tijdens een BK Feeder in West Vlaanderen. Deze klacht destijds neerge-

legd door B. Verhoeven is door BCFC behandelt en is toen “niet ontvankelijk” verklaart. 

 

-De voorzitter las voorstellen voor gericht aan het VVHV inzake financies en werking tus-

sen de CCCV - verbonden en VVHV. 

 

- Bij gebrek aan een kandidaat om de taken van Isidoor Van Houdt als verantwoordelijke voor 

de BK’s over te nemen zal de voorzitter dit voorlopig waarnemen en dit tot er opvolging is. 

 

 

Volgende vergadering dinsdag 24 februari 2015. 

 
Verslag  

André Bocken 


