Beker Van Vlaanderen Inschrijving
dinsdag, 08 december 2009 00:00
Sportvrienden,
De laatste jaren merken wij dat het aantal deelnemers aan het grootste en financieel aantrekkelijkste criterium
stelselmatig achteruitgegaan.
De reden van het afhaken is waarschijnlijk niet de algemene crisis maar de alsmaar grotere achteruitgang van het
totale visbestand op openbare waters die onze sport steeds meer bedreigd. Het CCCV is er zich dan ook van bewust
dat dringende maatregelen nodig zijn. Via onze koepelorganisatie VVHV doen wij inspanningen om de problemen
bij de overheid bekend te maken. Als koepel van de georganiseerde competitiesport wil het CCCV echter niet
zomaar de handdoek in de ring gooien. Wij zijn met alle bestuursleden van mening dat de Beker van Vlaanderen
nog steeds bestaansrecht heeft. Onze gedachtegang voor de toekomst is om zoveel als mogelijk rekening te houden
om de wedstrijden te laten doorgaan in periodes en op waters waar normaliter nog vis te vangen is. Het CCCV zal
ook steeds meer zelf de organisaties in handen nemen en vraagt daarbij ook om medewerking van de hengelaars
voor de controles en het uitvoeren van de wegingen. Samen met sponsor Mondial-F rekenen wij er dan ook op dat
jullie opnieuw massaal kiezen voor deelname aan deze prestigieuze competitie want het CCCV heeft één vereiste
gesteld om door te gaan en dat is minimaal 75 inschrijvingen. Hengelaars, aan jullie de keuze.

Federatie
Hengelwater
Datum
VVHPOV
Watersportbaan, Gent
4 april
CCCV / KLV Leuvense Vaart
6 juni
W.VL
Kortijk - Bossuyt, Zwevegem 4 juli
A.L.V.
Kanaal van Willebroek, Tisselt 1 augustus
CCCV/VLVCK Brussel - Charleroi, Lot
5 september
VVHPOV
Kanaal Gent - Terneuzen
3 oktober

Wedstrijden van 11 tot 16 uur
VOLLEDIGE REGLEMENT TE RAADPLEGEN OP WWW.HENGELEN.BE
ISCHRIJVIGE
75 € voor 6 wedstrijden = 12,50 € per wedstrijd.
Inschrijvingen tot 15 februari met duidelijke vermelding van naam en clubnaam aan de penningmeester van het
CCCV.
Buddaert Antoon,Rozenstraat 14, 8552 Moen
Rek. 833-5238331-07
Melding: naam + voornaam + clubnaam

