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1. Doelen: 
 
 Organiseren en ordenen van alle niveaus van de competitievisserij aan de hand van 1 

visie. 
 
 Realiseren van een doorstroming van vissers van regionaal tot nationaal niveau. 
 
 Optimaliseren van de technische vaardigheden bij de regionale visserij. 
 
 Promoten van de visserij op alle niveaus door de herkenbaarheid van de nationale vissers 

van België te vergroten. 
 
 Accentueren van de kwaliteit van de visserij: technisch - organisatorisch - promotioneel - 

feestkarakter - financiering i.p.v. de kwantiteit aan wedstrijden. 
 
2. Samenwerking met firma’s. 
 
De betrokken firma(‘s) stelt zich financieel voor de periode van 3 jaar garant voor het 
nakomen van de opgesomde rechten en plichten. 
 
Iedere wedstrijd van het criterium wordt omlijst door de nodige publiciteit en standen van 
één firma in onderling akkoord. 
 
Vlaggen, spandoeken, de nodige tentoonstellingsstanden en ander publicitair materiaal 
maken een noodzakelijk onderdeel uit van het feestkarakter van die dag. Het combineren 
van die publiciteit met het hengelen als activiteit kan de uitstraling van onze sport vergroten. 
 
Het aanbrengen, verwijderen, transporteren, installeren en animeren van alle publicitair 
materiaal valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken organisatie. De onkosten 
van dit onderdeel is verantwoordelijkheid van de betrokken firma(‘s). 
 
De betrokken firma betaalt € 1000 voor de reclamerechten van dat jaar. Dit geld gaat naar 
de vissers via het eindbarema. Inden we spreken over één hoofdsponsor sluiten we een 
akkoord af over alle wedstrijden. Dit eventuele akkoord moet deze richtlijnen niet volgen 
maar wordt als één geheel aanvaard. 
Voor 2010 wordt dit de firma Mondial-F met een optie voor 3 jaar. 
 
3. FINANCIERING. 
 
3.1. : Eindbarema 2010 
 
De viering van de beker van Vlaanderen gebeurt in een ruime zaal. Het CCCV besteedt de 
organisatie uit of wijst ze toe. Dit kan ook gebeuren in samenwerking met het BCFC op een 
algemene viering, samen met de kampioenen van België, de kampioen van België per club, 
eventueel de winnaar van de Gouden Superprestige....... 
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Het eindbarema wordt op deze avond uitbetaald. Er worden 30 prijzen uitbetaald. Dit 
aantal is onafhankelijk van het aantal deelnemers. 
 
1ste prijs : 350 euro 2de prijs : 300 euro 3de prijs : 300 euro 
4de prijs : 250 euro 5de prijs : 200 euro 6de prijs : 150 euro 
7de prijs tot 10de prijs   : 150 euro 
11de prijs tot 20ste prijs   : 125 euro 
21ste prijs tot 30ste prijs   : 100 euro 
  
Totaal 4400 €. 
 
Voor de eerste drie laureaten wordt een trofee voorzien.  
 
De vergadering van het CCCV zal zich jaarlijks beraden over de uitbetaling van de prijzen 
per dag en als eindresultaat om daarbij het aantal inschrijvingen in rekening te brengen. De 
bedragen hierboven vermeld worden nooit verminderd. 
 
3.2. : barema per wedstrijd: 
 
De organisator doet de dagorganisatie op vrijwillige basis en gratis. Uitzonderlijke onkosten 
worden besproken. 
 
Het inschrijvingsgeld per wedstrijd en per visser is 12.5 euro. 
 
Per visser en per wedstrijd wordt er 3.75 euro ingehouden voor het eindbarema. 
 
Het administratieve werk voor de eindstand, tussenstanden, ... gebeurt via de 
verantwoordelijke aangeduid binnen het CCCV.  Voor aankondigingen en andere 
publicitaire activiteiten bespeelt het CCCV de totale gespecialiseerde en algemene pers. (taak 
van de verantwoordelijke) 
 
Het is de inrichters verboden om op de wedstrijddag een tombola te houden. Ook andere 
verkoopactiviteiten zonder de toelating van de betrokken firma kunnen niet doorgaan. Bij 
betwisting heeft de firma het laatste woord. Alleen verkoop van drank en spijzen is 
toegelaten. Eventuele steun van lokaalhouders is voor de inrichters. 
 
Voor alle wedstrijden van het criterium geldt één barema. Niemand kan aan de sommen 
noch aan de modaliteiten wijzigingen aanbrengen. 
 
Het minimum wedstrijdbarema is. 
 
 5 prijzen per sector  1ste : 40 euro  
     2de : 30 euro 
     3de : 25 euro 
     4de : 20 euro 
     5de  : 20 euro 
 Algemeen eerste:   40 euro extra. 
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De inrichter krijgt op de ochtend van de organisatie de enveloppen bestaande uit de 
dagprijzen. (Verantwoordelijke: penningmeester CCCV) 
Op de dag zelf wordt er geen inleggeld betaald. Het prijzengeld per wedstrijd wordt 
gewaarborgd door het CCCV. 
 
De inrichters staan in voor de bekers, volgens hen nodig.  
 
De uitreiking van de prijzen gebeurt 2 uur na het einde van de wedstrijd. De uitslag wordt 
gemaakt met de computer door de secretaris van het CCCV.  
 
4. De kalender. 
 
De data van dit criterium worden alleen afgestemd op de kalender van de internationale 
wedstrijden en de Belgische kampioenschappen. 
 
Voor 15 november van ieder jaar worden alle verbonden ingelicht over de data van dit 
criterium. 
 
De verantwoordelijke van het CCCV, in samenspraak met de organiserende federatie houdt 
het recht om het hengelwater aan te duiden waarop de wedstrijden moeten doorgaan. 
 
Mogelijk zal de planning van de data gebeuren op ‘vaste’ momenten in het jaar, met een 
maximum van 2 in een maand. De maximale spreiding van een jaar loopt van april tot en 
met het 2e weekend van november. 
 
Het eindgala zal doorgang vinden in de maand januari of via een andere afspraak in de 
vergadering van het CCCV beslist. 
 

VVHPOV   Watersportbaan, Gent    4 april  
 
CCCV/KLV   Leuvense Vaart, ?     6 juni  
 
W.VL.    Kortrijk - Bossuyt, Zwevegem   4 juli 
 
A.L.V.    Kanaal van Willebroek, Tisselt   1 augustus 
 
CCCV/VLVCK  Brussel – Charleroi,  Lot    5 september 
 
VVHPOV   Kanaal Gent – Terneuzen, Ter Donk Langerb. 3 oktober 
 
We organiseren telkens op de 1ste zondag van de maand met vrijwaring van andere A- 
wedstrijden of wedstrijden door federaties georganiseerd. De verantwoordelijke van elke 
organisatie vraagt de wedstrijden aan. De verantwoordelijke voor de kalender geeft geen 
andere toelatingen op die data. 
 
 
 

Deelnemende federatie Hengelwater      datum 
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5. Wedstrijdmodaliteiten: 
 
Alle zaken die niet in deze tekst geregeld worden, worden aan de hand van het reglement 
van het BCFC geregeld. Indien ook dit reglement geen oplossing biedt geldt het reglement 
van het FIPS als leidraad. Slechts wanneer deze infobronnen geen uitsluitsel geven valt de 
beslissing onder de bevoegdheid van de wedstrijdjury als autonome raad. 
 
De toewijzing in iedere regio gebeurt door het CCCV. Daarbij moeten de federaties rekening 
houden met de gestelde voorwaarden: 
 

1.  De interesse van sommige verbonden en/ of clubs binnen de verbonden; 
2.  Het resultaat van een loting wanneer er meer kandidaten zijn dan wedstrijden; 
3.  De vooraf gestelde eisen zoals het te bevissen water en/of de wijze van hengelen. 
 

De verbonden behouden, binnen de vooraf gestelde voorwaarden het keuzerecht. De 
inrichters kunnen ieder jaar wisselen en/of inrichters kunnen samen organiseren. 
 
Het aantal wedstrijden bedraagt maximum 1 per federatie. 
 
De wedstrijden worden gevist via de open formule van de internationalen, dus vaste stok en 
matchhengel en bolognaise. De beperking van de lengte van de vaste stok is dus 11.5 m. De 
andere vistuigen volgen het reglement van het Fips. 
 
De wedstrijd gaat steeds door in sectoren van maximum 15 personen. Er worden geen 
reservenummers geplaatst. De sectoren met de laagste plaatsnummers hebben bij oneven 
aantal deelnemers per sector steeds het grootste aantal deelnemers. De sectoren worden 
genummerd met letters. (A, B, C, enz.) 
 
Per 2 sectoren is een controle en weegploeg noodzakelijk.  
 
Voor de praktische organisatie gelden de voorschriften van het reglement van het BCFC. De 
duur van de wedstrijden wijkt af. 
 
Een wedstrijd duurt 5 uur, met toelating ondermaatse vis. 
Voeder: 10 liter voeder maximum. 
 

Extra: maximum 1 doos van 2.2 pints voor waterlarven en 1 doos van 2.2 pints met 
het aas en levende of dode toevoegsels voor het voeder of een bereiding van iets 
anders. Deze hoeveelheid mag vergroten met het deel van de doos voor waterlarven 
dat niet gebruikt wordt. Vanaf 2004 mogen alleen witte maden worden gebruikt. 
Overtreding is definitieve uitsluiting uit de Beker van Vlaanderen van dat jaar. Er 
wordt geen terugbetaling uitgevoerd van betaalde inleg. 

 
Alle wedstrijden worden gevist o.a. onder het statuut van match - wedstrijden. Het gebruik 
van de katapult is toegelaten. De afstand om met de match te vissen is zonder minimum 
lengte. Iedere deelnemer moet dus de vergunningen A en M bezitten. 
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De inschrijving voor het criterium sluit af, 6 weken voor de 1ste wedstrijd. De betaling geldt 
als inschrijvingsbewijs. 
 
Op het eindfeest stelt de sponsor tombolaprijzen ter beschikking voor de minimumwaarde 
van 1500 euro. Aanwezigheid op het eindfeest kan recht geven op maximum 1 prijs. De 
tombola is gratis.  
 
De loting van de plaats van het nummer 1, hetzij de plaats van de sectoren gebeurt op de 
wedstrijddag. Dit gebeurt 3 uur voor het begin van de wedstrijd, in aanwezigheid van 2 
personen van 2 verschillende verbonden behalve het organiserende verbond. 
 
6. Puntensysteem: 
 
Toepassing van de reglementen BCFC terzake. 
 
Het eindklassement wordt gemaakt met de 5 beste uitslagen van een visser. Bij gelijkheid 
van punten telt in eerste instantie het aantal behaalde eerste plaatsen, tweede plaatsen enz., 
bij algemene gelijkheid van de behaalde plaatsen telt het behaalde gewicht over de vijf beste 
wedstrijden. 
 
7. Deelnemers. 
 
De deelnemers met de nodige licenties betalen het totaal aan 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. 
 
Een deelnemer moet de volgende licenties bezitten: 
 
 A - vergunning (via de verbonden) 
 M - vergunning (via de verbonden) 
 Lidmaatschap bij CCCV of CCPC 
 
Een deelnemer betaalt aan inleggelden: 
 75 euro voor 6 wedstrijden, omgerekend 12.5 euro per wedstrijd. 
  
Inschrijving bij en betaling aan de penningmeester van het CCCV: 
 
  Antoon Buddaert/CCCV sportcommissie BvVL 
  Rozenstraat 14 
  8552 Moen  056.75.60.09 
  Banknummer :   833-5238331-07 
 
Het staat iedereen vrij om in te schrijven voor dit criterium onder de voorwaarden in deze 
tekst gesteld. 
Vissers aangesloten bij CCPC en buitenlandse deelnemers volgen dezelfde modaliteiten als 
de deelnemers aangesloten bij CCCV. 
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Afwezigheid bij een wedstrijd dient voor donderdagavond om 21 uur gemeld 
via email van deelnemer aan of via email van het secretariaat van de eigen 
federatie aan: 

Zeer belangrijk. 

andre.bocken@telenet.be 
Afwezigheden zonder verwittiging dienen binnen de zeven dagen gestaafd te 
worden door een bewijs verzonden aan het secretariaat. Anders volgt 
automatisch de uitsluiting voor de resterende wedstrijden van deze competitie. 
(zal strikt opgevolgd worden) 
Telefonische afmeldingen zijn niet bindend en op eigen risico. 
 
8. Sancties en jury. 
 
Algemeen verantwoordelijke: Pinoy Erik, Schaubeke 48, 9220 Hamme. 
        052.47.30.70 
Rangschikkingen:      Secretariaat CCCV, Leutsestraat 12, 3690 Zutendaal 

              089.62.23.01 of 0475-918778  
               andre.bocken@telenet.be  

 
Plaatslotingen: via het secretariaat 
 

WEBSITE CCCV:  

Iedere organisator krijgt vanuit het secretariaat van het CCCV tijdig het resultaat van de 
plaatsloting via email.  
 
Alle betwistingen worden behandeld volgens de modaliteiten van het reglement van het 
BCFC. (CCPC-CCCV) Het reglement van het FIPS wordt als tweede infobron gezien indien 
het reglement van het BCFC niet kan helpen. De jury handelt slechts autonoom wanneer 
beide infobronnen geen uitsluitsel geven. 
 
 

www.hengelen.be 
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