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CCCv

Gemandateerden Internationalen
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Feeder
Andersvaliden
BK’s
Karper
Roofvis

Verslaggever

:
:

Luyckx Jean-Marie
Pinoy Erik

: Roland Marcq
: Thienpondt Hans
Maenhoudt Jurgen
: Afwezig
: Dejonghe Ronny
: Isidoor Van Houdt
: Mombeek Mike
: Afwezig

CCPC

Detongre Guy, Collard Jean-Pierre

CCCV

Bart Ooms, Gunther Luckx

De Page Kim

1. Bespreking verslag – jan 2013
Er werden geen aanvullingen gedaan. Alle vorige verslagen(2011 en 2012) worden
geklasseerd.
2. Beroep klacht feeder
Met betreffende de klacht van het Bk feeder 2012:
Aanvraag tot beroep wordt te laat bevonden en niet ontvankelijk verklaard.
Dit is meegedeeld aan de visser, de visser begrijpt de situatie maar zou de betaalde 5€
terugwillen.
Beslissing BCFC: Terugbetaling van de betaalde 5€ voor de klacht kan niet.
(beschrijving reden terug te vinden in het regelement BCFC)
3. Coach Karper
a. Coach
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Naar aanleiding van de BCFC vergadering in januari hebben dhr. Detaille, dhr.
Paternoster en dhr. Luyckx een vergadering gepland in februari waaruit
verschillende problemen bleken.
Eerste opdracht: opstellen ploeg WK karper
Op de eerste wedstrijd van “Coupe de la Communauté Française” kreeg Dhr J.M.
Luyckx echter te horen dat Dhr. Detaille zou stoppen.
Waarna dhr. J.M. Luyckx alle materiaal zelf heeft moeten gaan halen.
Hierna werd er via de website een oproep gedaan naar kandidaturen coach Karper.
→ 27-6 werd de kandidatuur van Dhr. Mike Mombeek ontvangen, deze was ook
de enige kandidatuur die ontvangen werd.
De coach vist zelf niet mee aan de wedstrijden. Zijn kandidatuur wordt aanvaard.
b. Kas
De kas werd op 16-11 ontvangen door Mevr. Vanden Branden Mady ter nazicht.
Het bedrag van de oude kas zal worden overgezet naar een nieuwe bankrekening.
De voorzitters moeten de nieuwe regeling nog ondertekenen.
c. Regelement
BCFC vraagt een volledige gelijkschakeling van het reglement in het Nederlands.
Hiervoor neemt dhr. M. Mombeek contact op met dhr. A. Buddaert.
d. BK Karper
Plaats: Dikkebusvijver te Ieper
Opmerking coach: Aan de vijver is een maximum van 36 deelnemende ploegen
mogelijk omdat er aan de vijver 500-700m onmogelijk te vissen is.
e. WK Karper 2014
Selecties vinden plaats op 6-7-8/5/2014
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WK ploeg wordt samengesteld op basis van de uitslagen van het Belgisch
kampioenschap en op basis van de selecties. Een voorwaarde is dat het duo 2 jaar
samen moet gevist hebben. Meedoen aan het BK is ook verplicht.
Plaats (volledig nieuwe locatie): Les 3 Iles Pêche-77130 La Tombe-France.
Dhr. E. Pinoy stelt de vraag een fiche te maken voor het Bk en selecties zoals de
andere hengeldiciplines.
4. Roofvis
In 2013 is de coach gestopt waardoor er geen BK plaatsvond en aan geen WK werd
deelgenomen.
BCFC stelt vast dat er geen enkel contact meer mogelijk is met de coach maar er toch vraag is
vanuit de groep vissers zelf om verder te doen.
Echter werd er in 2013 door 5 ploegen inschrijvingsgeld betaald voor het WK (250€/ploeg).
De Kas roofvis zit vast maar BCFC garandeert de betaling van het betaalde inschrijvingsgeld
aan de vissers zodat ze zeker hun betaalde inschrijvingsgeld terug krijgen. Er zal hier omtrent,
de komende week een ‘recommande’ gestuurd worden aan de vorige coach. Jean-Marie
Luyckx volgt dit punt op.
Voor 2014 is er 1 kandidaat coach nl. Dhr. J.M. Brison, aan deze wordt gevraagd een 2 talige
ploeg samen te stellen en selecties te houden voor deze WK ploeg (nl/fr). Opvolging door
Jean –Marie Luyckx.
5. Dames
Vraag CCPC: Waarom de ploeg 2013, 7 vissers bevatte i.p.v. 6 en waarom een hulpcoach.
Antwoord:

1 dame is meegegaan op eigen kosten, voor eigen ervaring op te doen
Mevr. M. Van Den Eynde werd niet capabel bevonden door de coach om een
WK te vissen, hetgeen werd medegedeeld aan de betreffende persoon.
Mevr. Van den Eynde werd vervangen door de 7e persoon die meeging voor
ervaring.

Zaterdag en zondag werd er gevist met hetzelfde team ondanks er afgesproken was het
slechtste resultaat te vervangen door de reserve.
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De coach had een aanvaring met dhr. P. Weeckers in verband met lijnen maken, deze heeft
zich daarna verontschuldigd bij de coach.
Op het WK Dames werd ook het volle foedraal van mevr. S. Mertens gestolen waarvoor geen
verzekering was afgesloten.
Sponsoring: De Firma Van Den Eynde bekostigde helemaal het WK Dames, deze voelt zich
nu echter aan de kant gezet en beslist een vermindering van sponsoring..
Opmerkingen BCFC:
- 7e vissers als eigen ervaring maar heeft haar hengelmateriaal mee?
- Er was geen akkoord met BCFC voor het toestaan van een hulpcoach
CCPC wil een selectiesysteem voor de damesploeg zodat iedereen de kans heeft in te komen.
Selectiesysteem: 3 eerste van het BK die interesse hebben + 3 uit keuze door de coach
Leden van de damesploeg zijn verplicht aan het BK deel te nemen tenzij ze een geldige reden
hebben (attest). Waardoor het niet mogelijk is iemand in de ploeg te halen die niet deelnam
aan het BK.
6. Veteranen
Verantwoordelijke: Dhr. W. Van Casteren
Samenstelling WK ploeg: 2 door keuze van de coach + eerste 2 van het BK die interesse
hebben.
7. Verslag WK Jeugd (Jurgen Maenhoudt en Hans Thienpondt)
Dit was vroeger de taak van de landsafgevaardigde maar deze functie bestaat niet meer.
a.WK
De coach is naar het Frans kampioenschap gaan zien voor informatie voor het nodige
materiaal en voeder.
De ploeg is toegekomen de zaterdag voor het WK.
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De coaches stelden vast dat het grootste probleem was: voeder voor match en bolo.
Resultaat: 14/18

b. 4-landentornooi
2e plaats werd behaald met nieuw verworven vissers waardoor de ploeg is uitgebreid naar 9
vissers.
→ Jeugdploeg zet de werking in 2014 verder
8. Verslag WK Dames (Bart Ooms)
Interland 2014 gepland maar nog geen datum
De coach vraagt informatie aan dhr. R. Marcq om ook interland tegen andere landen te
vissen.

9. Verslag WK Andersvaliden (Ronny Dejonghe)
Deze hebben in 2013 geen WK gevist, wel een internland België-Nederland op een
karpervijver als training.

10. Verslag WK Feeder ( Patrick Vanhool)
Is momenteel bezig
11. Verslag WK karper (Mike Mombeek)
Op het WK karper 2013 werd een 9e plaats behaald van de 20 landen
Tevens werd er een voorstel gedaan door de FIPS om de maat van karper op WK weg te laten
of waters te kiezen met grotere vissen.
12. Verslag WK Senioren (Roland Marcq)
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Eerst en vooral felicitaties aan de behaalde 1e plaats op het EK 2013 en 4e plaats WK 2014
Er was weinig duidelijke informatie. Doch had de ploeg een perfecte samenwerking waarbij
de reserve visser zich zowel op EK als WK zelf heeft aangeboden.

Interland Portugal-België: Dag 1 : Vaste stok op harders: gewonnen door België
Dag 2 : macth op barbelen: gewonnen door België
→2014 – uitnodiging Portugal
Interland België Italië: Italië wint
België en Italië zijn aan de start gegaan met hetzelfde aas en voeder en ook dezelfde
hoeveelheden waaruit bleek op een grotere professioneel inzicht van Italië
Resultaat was wel het inzicht van de reden om grotere vis te vangen door de Belgische
ploeg.
Coach van Italië maakt ook gebruik van een vooraf opgesteld voederschema.
13. Verslag BK 2013 (Isidoor Van Houdt)
Voorstel verdeling plaatsen BK: Akkoord

Huidige verdeling:

in 3 :CCCV – CCPC – APB/VBL
→
1 APB/VBL
48 CCPC
71 CCCV
1 ex kampioen
Met nieuw voorstel bekomt het CCPC 49 plaatsen i.p.v. 48
Organisatie BK’s in orde, rondzending brief BK’s door CCPC is een pluspunt.
Bk nevencategorien erg tegenvallende vangsten op het Albertkanaal te Gellik.
BK Feeder:
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Beslissing BCFC 2013: Nederlandse versie fipsregelement + ophanging regelement in lokaal
De Nederlandse versie werd verstuurd op 13-04-2013 aan verschillende betrokken met
uitzondering van dhr. I. Van Houdt.
Ondanks vele commentaren en samenkomst van de bestuursleden op het Bk nevencatgorien
werd toch beslist het FIPS regelement toe te passen.
Felicitaties aan het inrichtende verbond om het bekomen van de toestemming om de auto op
het jaagpad achter de visser te mogen plaatsen.
14. Verslag BK interclub (I. Van Houdt)
Op de dag van het Bk interclub te Waaskerke – Ronqieres mochten geen fietsers op het
parcours, noch speedboten op het stuk water waar gevist werd. En de auto mocht op het
jaagpad achter de visser geplaatst worden en dit alles zonder enige bijkomende kosten.
Tevens werden er op het BK goede vangsten genoteerd
Felicitaties voor de inrichting en organisatie.
15. Verslag BK Individueel (I. Van Houdt)
Dhr. R Stylaerts heeft verontschuldiging gestuurd
16. Verslag BK Dames (I. Van Houdt)
a. Klacht van Dhr. K. Feys: jury is samengesteld op de dag van het Bk om de klacht te
behandelen en de 2 geburen werden gehoord. Met gevolg: de klacht is komen te
vervallen.
b. Klacht van dhr. A. Buddaert tegenover dhr. G. Luckx: Dhr. Luckx heeft na de
beslissing tot vervallen van de klacht een tirade gehouden tegenover dhr. A. Buddaert.
→ CCCV beslist door middel van akkoord dhr. G. Luckx een blaam te geven wegen
gedrag en tevens een schriftelijke verontschuldiging.
CCPC volgt de beslissing van het CCCV
c. Klacht van het verbond WVL in verband met trainingen BK
De afsluiting van het parcours werd afgebroken door volgende personen/clubs
waardoor ze het terrein opreden met de wagen terwijl dit niet mocht.
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CCPC : dhr. M. Fissiaux blijft met de wagen ter plaatste ondanks de vraag om deze te
verplaatsen
CCCV: Waterduivels + Katteputvissers worden gehoord in de klachtprocedure die nog
loopt binnen het CCCV.
CCPC geeft gevolg aan het verslag

17. Financieel verslag
Belgische kampioenschappen hebben in 2013 een positief saldo van 433.26€
Verder geen commentaar op de toegepaste barema’s
2 Opmerkingen CCPC:
1. Feeder: mensen hebben tijd nodig om alles te regelen
2. Nevencategorien: Parcours kan niet omwille van de steeds weerkerende
tegenslagende vangsten
18. Wijzigingen ationaal Regelement – zie ook apart verslag van Isidoor Van Houdt
Vervanging op interclub vermelden op fiche + gsm nr. aan tafel inschrijving vermelden om
eventuele wissels te melden.
Erereeks: zonder vis +1
Dames:
BK wordt gevist in 2 reeksen en wordt gevist tegelijkertijd op het BK senioren
Nevencategorien:
Het vissen in 1 lijn is bijna onmogelijk omwille van het nodig zijn van 1kg afstand.
Voorstel CCPC is: U14-18-23 op een stuk waarvan U14 een sector links en uiterst rechts
vormt
Veteranen in 2 categorieën indelen, nl. -68/+68 waarvan +68 opsplitsen
in 2 sectoren, een sector links en een sector rechts van de -68.
BK Andersvaliden:
Aanpassing van 6 naar 7 punten
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Afhalen plaatnummers en verdere aanpassingen zoals in verslag CCCV
Art.19 19: Hulp niet toegelaten: aanpassing: hulp toegelaten i.v.m. schepnet die neergelegd
wordt door gebuur en onderlinge hulp bij koppelwedstrijden.
Toevoegen feederregelement
Signalisatie: Signalen: 45 min op voor begin van de wedstrijd signaal voor controle en 10 min
voor het begin signaal voor start voederen.
Voorstellen BK:
31-05-2014
23/24/25-05-2014
31-08-2014
7-09-2014
14-09-2014
21-09-2014
28-09-2013

BK Andersvaliden WVL of KLV
BK Karper Ieper
BK Nevencategorien Waaskerke
BK Match Pommeroeul
BK Feeder MLV
BK Interclub Tisselt
BK Senioren + dames Lot-Ruisbroek

19. Annulatie’s
Annulatie wedstrijd BVV Feeder wordt als niet normaal beschouwd, eveneens het meevissen
van de coach tijdens de selecties WK.
20. Varia
Internationalen: gele kaart: 2 x gele kaart = rood = schorsing van de internationaal
Verplaatsing wedstrijd BVV 1 juni voor trainingen inters is goedgekeurd
Voor het EK 2014 wordt er gratis ter beschikking gesteld van de gemeente Pommeroeul:
- Zaal voor vergaderingen
- Secretariaat
- Toilet
- 2 tenten
- Medisch kabinet
- Sportzaal (banket)
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Het programma van het EK is doorgestuurd naar de FIPS ter goedkeuring
Er wordt deelgenomen door 25 ploegen
Tevens wordt er een grote visuitzetting gedaan te Pommeroeul
De verdeling van de tegoeden tussen CCPC en CCCV is op basis van50%
CCPC start het gebruik van de FIPS dozen, dit wordt gevraagd op de volgende vergadering of
het ook zal worden toegepast in het CCCV
FIPS heeft voorstel gedaan voor gebruik maatdoosje grote vers.
Een Vlaamse hengelaar heeft geen vergunning nodig in Wallonië, bij deze de vraag of
hetzelfde geld voor een visser uit Wallonië in Vlaanderen? Vraag voor VVHV bevestiging?
Voorstel CCPC in verband met voeder: Voeder moet bij de controle gebruiksklaar zijn en
mag niet meer bewerkt worden tot na het zwaar voeder, daarna enkel het gebruik van spuit
toegestaan.
Vraagt tot aanpassing weegschalen. Het CCCV wenst te werken met de balansen van het
organiserende verbond.
CCCV vraagt samenkomst coaches met o.a. een duiding van de taak van een coach.
Dubbele vergunning van dhr. T. Vuyts: de club is verwittigd maar het verbond niet, daarvoor
schriftelijk ontslag nodig.
Het BCFC beslist om voor geen enkele ploeg nog tussen te komen voor de
landsafgevaardigde vanaf 2014. Er is geen uitzondering op deze regel.
Vanaf 2014 moet iedere internationaal minstens 8 nationale wedstrijden vissen. Minstens 4
wedstrijden in eigen verbond en minstens 4 wedstrijden buiten het eigen verbond. Het
criterium van de Waalse gemeenschap en de Beker van Vlaanderen tellen mee.
21. Actiepunten
21.1: het actiepunt van het vorige verslag betreffende ‘ intern reglement BCFC’ blijft.
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Uitvoering: Roland Marcq
21.2: het CCPC vraagt een officieel document dat bevestigt dat een Waalse visser voor het
vissen van wedstrijden geen wedstrijdvergunning noch staatsvergunning van het Vlaamse
gewest moet hebben.
Uitvoering: Erik Pinoy
21.3: brief naar klager betreffende het BK feeder 2012 – klacht niet aanvaard en geen 5€ terug
op basis van het reglement.
Uitvoering: Kim De Page
21.4: brief naar Tim Vuyts – opsturen van een brief naar zijn vroegere verbond als ontslag in
2013.
Uitvoering: Kim De Page
21.5: fiches van het BK karper en de selecties 2014
Uitvoering: Mike Mombeek.
21.6: Brief aan de vorige coach van de roofvissers – recommande
Uitvoering: Jean-Marie Luyckx.
21.7: Brief naar de heer Fissiaux na klacht van het West-Vlaams verbond.
Uitvoering: Jean – Marie Luyckx
22.8: briefing van het BCFC na afloop van de procedure binnen het CCCV betreffende de
klacht van het West-Vlaams verbond over de Katteputvissers en Waterduivels.
Uitvoering: Erik Pinoy.
22.9: Nieuwe rekening Karper – ondertekening van de officiële documenten door beide
voorzitters.
Uitvoering: Mike Mombeek
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Volgende vergadering
25 januari 2014, voormiddag kascontrole + namiddag vergadering te café NEW Pum Pum Vaartstraat 1 – 1601 Ruisbroek
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