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Beker Van Vlaanderen Feeder 2011

Dit jaar wordt terug de wedstrijd Beker van Vlaanderen georganiseerd. Terug vier wedstrijden 

opgelet de wedstrijden gaan door op zondag

Zondag 20 maart Gent watersportbaan 

Zondag 26 juni Ingelmunster

Zondag 23 oktober Gent – Terneuzen 

Zondag 6 november Willebroek 

De deelnemers betalen de nodige licenties en 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:

F – vergunning ( via de verbonden)

Lidmaatschap aan CCCV of CCPC

Verlof om op openbaar water te vissen ( postkantoor)

Een deelnemer betaalt aan inleggelden:

60 euro voor 4wedstrijden, omgerekend 15 per wedstrijd. 

Inschrijving bij en betaling aan de penningmeester van het CCCV: 

op persoonlijke naam uiterlijk tegen 13 maart

Dexia  

Antoon Buddaert/CCCV sportcommissie BvVL feeder  

Rozenstraat 14 8552 Moen  

056.75.60.09  

833-5613949-41 

 

Verslag van de Beker van Vlaanderen Feeder 2010

Deze competitie was voor het jaar 2010 terug een groot succes. Een uitdaging voor de echte 

Feeder wedstrijdvisser die zich moet aanpassen voor het vissen op vier verschillende waters in 

Vlaanderen. De voerkorven worden geworpen met een afstand van 20 tot 70 meter, er moet 

rekening gehouden worden met de wind, de stroming enz… Op organisatorisch vlak is het 

telkens een uitdaging om de wedstrijden in goede banen te leiden en het zoeken naar de 

financiële middelen voor het prijzengeld. Groot is dan ook de voldoening wanneer blijkt dat met 

“ inzet van vele personen “ alle puzzelstukken in elkaar passen en we achteraf spreken van een 

vlekkeloze organisatie. Nogmaals een woord van dank voor de vele medewerkers, onze 

sponsors en het CCCV zonder wie een dergelijke organisatie simpelweg niet mogelijk is. Als 

eindwinnaar mocht Erik Courtens met een totaal van 7 punten de beheerde trofee in ontvangst 

nemen. Erik gekend als iemand van de betere een uit het goede hout gesneden wedstrijdvisser 

won in de laatste wedstrijd zijn sector in de kom van Willebroek. De tweede plaats met 8 punten 

ging naar Kris De Smedt en de derde op het podium met 9 punten was voor Emanuel Manpaey. 

Proficiat heren! Het vissen met de feeder zit in de lift, veel vaste stok wedstrijdvissers zijn 

overgeschakeld of aan het overschakelen naar de feeder. 2010 was de derde uitgave van de 

Beker van Vlaanderen Feeder met de vaststelling dat het niveau van de feeder wedstrijdvisser 

ook bij velen sterk gestegen is wat alleen maar ten goede komt aan de feeder competitie. 

Volgende editie 2011 komt er aan, later hier meer nieuws over. Ook start in 2011 voor het eerst 

het WK Feeder in Italië, dus het bewijs dat Feeder vissen niet alleen bij ons in België maar ook 

in vele landen aan een sterke opwaartse beweging bezig is.
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