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Van: "Erik Pinoy" <erik@hengelen.be>
Aan: "Armand Ost vbl" <armand.ost.nva@gmail.com>; "Danny Geysen VRF" 

<danny.geysen@telenet.be>; "'Erik Pinoy'" <erik@hengelen.be>; "Gunter Luckx" 
<gunter@decoratiewerken-luckx2.be>; "guy Van Gyseghem" 
<guyvangyseghem@hotmail.com>; <hermans-dirk@telenet.be>; "Ivan Weerts" 
<weerts.ivan@gmail.com>; "Jurgen Maenhaut" <jurgen.maenhaut@skynet.be>; 
<jurgen.maenhaut@aclvb.be>; "'Kim De Page'" <kimdepage@hotmail.com>; 
<koen.vandermolen@skynet.be>; "Nuyts Jean" <nuyts.jean@skynet.be>; "pascal delrue" 
<pascal_delrue@hotmail.com>; "patrick Bardoel" <patrick.bardoel@proximus.be>; "Romain 
Van Hoof" <romainvanhoof@outlook.com>; "Ronny Dejonghe" <dejongheronny@skynet.be>; 
"Schelkens Eddy" <schelkenseddy@skynet.be>; <steylaertsrichard@skynet.be>; 
<theo.van.de.gaer@telenet.be>; "Tom Vanbrabant" <tvanbrabant@hotmail.com>

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 13:33
Onderwerp: FW: clubwedstrijden, vijverwedstrijden...
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Van: Erik Pinoy <erik@hengelen.be> 
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 9:58
Aan: Ronny Dejonghe <dejongheronny@skynet.be>; info@sportvisserijvlaanderen.be; Jurgen Maenhaut 
<jurgen.maenhaut@skynet.be>
CC: 'chris.boucke@telenet.be' <chris.boucke@telenet.be>; gerrit.van.eetvelde@telenet.be
Onderwerp: clubwedstrijden, vijverwedstrijden...

Dag Allemaal,

De discussies over clubwedstrijden onder voorwaarden is al een tijd bezig. Zonder succes.

We staan op het punt dat onderaan beschreven wordt maar dit is natuurlijk de stand tot de volgende 
samenkomst.

Het komt op het volgende neer:

Volgens de corona richtlijnen van de federale crisiscel zijn wedstrijden worden zeker al tot 31 juli 
geannuleerd.
Motivering:        bij wedstrijden kunnen de basisregels van sociale afstand en hygiëne niet altijd 
gerespecteerd worden bij de controle van aas, visvoeder, leefnetten en                   bij de weging.

In principe kan er misschien een wedstrijdgebeuren plaats vinden, zoals u suggereert, waarbij alle 
maatregelen inzake social distance worden nageleefd, waarbij  iedereen zelf zijn weging doet en het 
weeginstrument telkens ontsmet wordt, enz. 

Onze suggestie was:       *geen samenkomst voor trekking en palmares;
                                            *geen ronddeling drank of iets anders
                                            *minder dan 20 deelnemers…..

Maar vanuit ANB is het niet haalbaar om formeel een dergelijke uitzondering te verkrijgen. Daar zouden 
immers veel randvoorwaarden aan verbonden zijn die in de praktijk voor de nodige verwarring en vragen 
zouden zorgen. Bovendien krijg je dan weer als neveneffect een hele reeks van uitzonderingen die men voor 
andere sportwedstrijden ook zou gaan vragen.

Groeten,

Erik 
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