
 
 

Beker van Vlaanderen feeder 2016 
 
 Zondag 24 april : watersportbaan Gent, kant chalet 

RV : ‘T Volkse Tuintje halfweg 2, 9000 Gent 

 Zondag 19 juni : kanaal Willebroek sectoren Wintam - Clothilde 

RV : nog niet bepaald 

 Zondag 21 augustus : Hoge vaart Ieper 

RV : Garage Warlop Oostkaai 26, 8900 Ieper 

 Zondag 16 oktober : kanaal Gent Terneuzen, sectoren paaltjes, huisjes en koeltoren 

RV : Café De Wachtzaal Terdonkplein 14, 9042 Gent 

 Zondag 6 november : kanaal Willebroek, sectoren Tisselt, hoogspanning en Kapellen 

RV : Café SILVERMOEN hoogstraat 50, 2830 Tisselt 

 

Reglement voor de Beker van Vlaanderen Feeder 2016 

 Er wordt gevist volgens het internationaal reglement van de FIPSed Feeder met enkele uitzonderingen : zie reglement 

BvVl feeder 2016. 

o http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/disciplines/reglements 

o http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/en/disciplines-eng/rules 

 4 van de 5 wedstrijden tellen mee voor de einduitslag. 

 De deelnemers betalen de nodige inleggelden voor alle wedstrijden in 1 keer, ongeacht de deelname aan wedstrijden 

en/of het verhinderd zijn of worden voor sommige wedstrijden. In geen geval wordt er aan de visser een deel of het 

geheel van deze som terugbetaald, ongeacht de reden. 

 Wij vissen van 11u00 tot 16u00 

 Iedere deelnemer dient een A+vergunning te bezitten en in het bezit te zijn van een geldig visverlof, uitgezonderd een 

buitenlander niet wonend in België 

 

 Contactpersoon : Pascal DELRUE 

   0486/226552 

  pascal_delrue@hotmail.com 

 

 

Inschrijving bij en betaling aan de penningmeester van het CCCV tegen 15 maart 2016 

met melding : « inschrijving BvVl feeder 2016 + naam + voornaam » 

aan  Ronny DEJONGHE 

 CCCV sportcommissie BvVL feeder 

 Dwarsstraat 11  

 8660 Adinkerke 

  058/414648 

 Rekeningnr  : BE37 0689 0407 8928  

 

 

De hengelaars die inschrijven voor de BvVl feeder 2016 verklaren zich akkoord met alle bepalingen opgenomen in dit document. 

 

 Afwezigheid bij een wedstrijd : verwittig tijdig aub !!! 

 

 ten laatste melden voor zaterdag 17 uur via sms-bericht op GSM  of Email : zie contactpersoon 

hierboven 

 

 Niet afmelding zonder geldige reden = uitsluiting competitie. 
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