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• Inschrijving ten laatste 60 minuten voor het begin van de wedstrijd, wie na het starten van de wedstrijd 

nog aan de vijver komt om mee te vissen, mag in geen geval nog voederen (= geen voederballen meer 

inwerpen). Inschrijvingen gebeuren in het bakkershuisje “Velpeleven” gelegen in het domein. 

 

• Voor alle wedstrijden is er een beperking op de lengte van de hengel tot max. 10 meter vermeerderd 

met max. 4 meter draad. Heeft men een lijn van 9,5 m, dan mag men 4,5 m draad gebruiken. 

 

 

• Voor de trekking der nummers bij de wedstrijden zal er een trommel gebruikt worden. 

 

• Fluitsignalen :  - eerste signaal          : 5 minuten voor aanvang wedstrijd  

                          - tweede signaal        : voederen en vissen 

                          - derde signaal           : 5 minuten voor einde wedstrijd 

                          - vierde signaal          : EINDE wedstrijd (vis op dat ogenblik aan de lijn mag nog                                         

                                                                gevangen worden) 

 

• Tijdens de viswedstrijden is men verplicht de gehaakte vis op zijn visplaats te houden. Indien dit niet 

mogelijk is dient men de lijn aanstonds te breken. 

Overtredingen hierop zullen bestraft worden met het terugzetten van de vis of met uitsluiting uit de 

wedstrijd. 

 

• Vissers die hulp wensen, mogen geholpen worden. 

 

• Het is ten strengste verboden te voederen met vers-de-vase, tubifex, enz.… 

 

• Het is ten strengste verboden te vissen met deeg(voeder) aan de haak. 

 

• Het is ten strengste verboden ijzeren leefnetten te gebruiken. 

 

• Zorg voor twee lange leefnetten één voor karper en één voor alle andere vissoorten (min. 2 meter, de 

vissen zullen u dankbaar zijn .) 

 

• Het is tevens verboden vissen vast te nemen met een handdoek of een vod; het is verplicht de 

gevangen vis te onthaken in het landingsnet, de welke geplaatst wordt in de emmer en hem vanuit dit 

net te deponeren in het leefnet. Manueel contact zoveel mogelijk vermijden. 

 

• Bij koppelwedstrijden is het wenselijk om 4 ruime leefnetten te gebruiken (Max. 20 Kg per leefnet ). 

 

• Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige lidkaart. ( Behalve bij open wedstrijden )  
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• Bij wedstrijden is men verplicht om 2 ruime leefnetten te gebruiken (Max 20 Kg per leefnet ). 

 

• Iedere visser dient aanwezig te zijn bij het wegen om zijn eigen leefnet uit het water te kunnen halen. 

Dit om schade aan zijn visgerief te vermijden. 

 

• Indien men een hoeknummer heeft, mag men schuin in de hoek vissen. 

 

• Half-water vissen is verboden. 

 

• Wees sportief, volg het reglement en de richtlijnen van de wedstrijdcommissarissen. 

 

• Wij rekenen erop dat iedereen dit reglement in alle sportiviteit opvolgt en spontaan helpt bij de weging. 

 

• Laat geen afval, restjes draad of andere rommel achter op uw visplaats. 

 

• Vanwege het bestuur : allen een goed en sportief visseizoen!                                      

 

• Het " Pulla-kit " systeem is toegelaten, maar zorg ervoor dat je de buren niet hindert! 

 

• Cuppen is toegelaten, maar respecteer de opgegeven maximum-maten! 

Maximum-maten: diameter ong. 4 cm en hoogte ong. 5 cm! 

       

• Onregelmatigheden worden tijdens de wedstrijd gemeld bij de sportcommissarissen en niet erna!  
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                Clubkampioenschap 

 
 

 
 

1. Zondag     05 mei    
2. Zondag     19 mei     
3. Zondag     02 juni     
4. Zondag     23 juni      
5. Zondag     30 juni    
6. Zondag     11 augustus   
7. Zondag     18 augustus     
8. Zondag     01 september       
9. Zondag     15 september     

10.    Zondag     29 september 
  

 

          Zondag      06 oktober SPECIALE wedstrijd niet tellende voor clubkampioenschap              
EXTRA PRIJZEN 
+ prijsuitreiking Clubkampioenschap 

 

     -    Er wordt gevist van 14.00 uur tot 18.00 uur. 

- Inschrijvingen ten laatste tot 60 minuten voor aanvang van de wedstrijden. 

- Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige lidkaart. 

- De inschrijving bedraagt 5 €  (gratis voor leden – 16 jaar ) + 1€ voor de korrels. ( Verplicht ) 

- Voor laattijdige inschrijving :  wedstrijdcommissarissen telefonisch verwittigen. 

- Indien na 14.00 uur aan de vijver : niet meer  voederen. 

- Indien te laat en niet verwittigd,  mag er niet mee gevist worden. 

- Bij vroegtijdig  verlaten van de vijver de resterende vissers niet hinderen. 

-  Voederen : 1 Kg droog voeder per wedstrijd  + 1 doos 2.2 pints = 1 liter ( witte maden en /of casters )              

+ 1 doos witte en/of gele  maïs (300gr) +1 doos tarwe en/of ebly (300gr). 

- Enkel bijvoederen met maden, maïs, granen, casters en korrels van de club. 

- Aan de haak is alles toegelaten, behalve deeg. Gekleurde maden zijn verboden. 

- Het is verplicht de vis met zorg te behandelen en deze in een emmer ruim gevuld met water te onthaken. 

Vis verplicht met het landingsnet overbrengen naar het leefnet. 

- Per visser dienen er 2 leefnetten aanwezig ( 1voor karper en 1 voor de andere vissoorten). 

- Max. hengellengte : 10 meter . 

- Max. hengellengte + draad : 14 meter (m.a.w. heeft men een lijn van 9,5 m, dan mag men  verlengen met 

maximaal 4,5 m draad). 

- Het " Pulla-kit "systeem is toegelaten. Hinder Uw buren niet! 

- Bij het vroegtijdig verlaten van de vijver tijdens een wedstrijd, uw verplichte onthaakemmer en overtollig 

voeder deponeren op de graskant en NIET in het water. ( Overgebleven korrels doorgeven aan een andere 

visser )  

- Men mag ook voederen met korrels, alléén degene die verkrijgbaar zijn aan de vijver aan 1€ per zakje. 

- Cuppen is toegelaten, doch respecteer de opgelegde maten. Diameter ong. 4 cm en hoogte ong. 5 cm.          

De niet verbruikte korrels worden na de wedstrijd in de vijver gegooid.   
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     Clubkampioenschap 

 

 

Eindklassement clubkampioenschap :  

- Het clubkampioenschap telt 10 wedstrijden . De 7 beste wedstrijden zullen in aanmerking komen voor 

  het eindklassement (betalende).           

- Bij gelijke punten wint de visser die bij zijn 7 beste wedstrijden het hoogste gewicht heeft, indien nog  

  gelijk geeft het gewicht van de beste afzonderlijke wedstrijd de doorslag.  

- Wanneer tijdens een wedstrijd vissers hetzelfde gewicht vissen, krijgen zij dezelfde punten  Vb: Visser A 

  en B hebben hetzelfde gewicht en belanden beiden op plaats 4, dan krijgt de volgende  visser 6 punten. 

- Men moet minstens  6 wedstrijden mee vissen om recht te hebben op een prijs bij het eindklassement. 

- Men kan dus 1 wedstrijd kopen, om alzo tot de vereiste 7 wedstrijden te komen. 

- Wanneer men een wedstrijd mist krijgt men 25 punten voor deze wedstrijd. 

- Waardebons voorzien voor het eindklassement. 

- Trofee voor de algemene winnaar. 
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                                                Vrijdagavondwedstrijden 
 

1°Reeks :    5 april                               2° Reeks :    31 mei                                   3° Reeks :   19 juli 

                      19 april                                                         7 juni                                                           26 juli 

                      26 april                                                       14 juni                                                             2 aug. 

                        3 mei                                                         21 juni                                                             9 aug. 

                      10 mei                                                         28 juni                                                           16 aug. 

                      17 mei                                                           5 juli                                                             23 aug. 

 

      24 mei : prijsuitreiking                       12 juli : prijsuitreiking                               30 aug. : prijsuitreiking 

 

 

 

- Er wordt gevist van 18.30 uur tot 21.00 uur. 

- Inschrijvingen ten laatste tot 60 minuten voor aanvang van de wedstrijden. 

- Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige lidkaart. 

- De inschrijving bedraagt 5 €  (gratis voor leden – 16 jaar ) + 1 € voor de korrels. 

- Voor laattijdige inschrijving : telefonisch verwittigen .  

- Indien niet aanwezig bij begin van de wedstrijd : niet meer voederen. 

- Indien te laat en niet verwittigd, dan mag er niet mee gevist worden. 

- Voederen : 0,5 Kg droog voeder voor de 1° reeks en eventueel korrels van de vijver.                                                                                                                              

De tweede reeks wordt er gevist zonder voeder, maar mag men voederen met korrels welke verkrijgbaar 

zijn aan de vijver.  

- De derde reeks is korte lijn vissen en ook voederen zonder droog voeder. 

- Toegestane aassoorten + proporties : zie reglement clubwedstrijden. 

- Aan de haak is alles toegelaten, behalve deeg. 

- Een ruime emmer voor het onthaken van de vis is verplicht ( min. 40 cm). 

- Twee leefnetten verplicht (1 voor karper en 1 voor de andere vissoorten).                                                           

Max 20 Kg per leefnet. 

- Niet verbruikte korrels worden na de wedstrijd in het water gegooid. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                                - 5 - 

                                                                                  

 

 
 

Wedstrijdkalender  

2019 



 

     Vrijdagavondwedstrijden 

 

 

Eindklassement vrijdagavondwedstrijden :  

 

- 4 wedstrijden komen in aanmerking (betalende). 

 

- Bij gelijke punten wint de visser die bij zijn 4 beste wedstrijden het hoogste gewicht heeft, indien nog gelijk   

   geeft het gewicht van de beste afzonderlijke wedstrijd de doorslag.  

 

- Wanneer  tijdens een wedstrijd vissers hetzelfde gewicht vissen, krijgen zij dezelfde punten . Vb: Visser A en B   

   hebben hetzelfde gewicht en belanden beiden op plaats 4, dan krijgt de volgende  visser 6 punten. 

 

- Men moet minstens  3 wedstrijden mee vissen om recht te hebben op een prijs bij het eindklassement. 

 

-Men kan dus een wedstrijd kopen om alzo aan de vereiste 4 wedstrijden te komen. 

 

 - Wanneer men een wedstrijd mist krijgt men 25 punten voor deze wedstrijd.   

 

- Waardebons voorzien voor het eindklassement. 

 

- Trofee voor algemene winnaar. 
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- Er wordt telkens gevist van 14hr.00 uur tot 18hr.00. 

- Inschrijvingen gebeuren in het bakkershuisje “Velpeleven” gelegen in het domein :  20€ per koppel - en 10€ bij 

de enkele wedstrijden + 1€ extra voor de korrels per persoon. 

- Inschrijvingen ten laatste tot 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd. 

- 1 Kg droogvoeder per koppel bij aanvang + 1 doos 2.2 pints = 1liter  witte maden en/of casters  + 1 doos maïs   

(300gr wit en/of geel)+1 doos tarwe en/of ebly (300gr). 

- Aan de haak is alles toegelaten, behalve deeg. Gekleurde maden zijn verboden. 

- Cuppen is toegelaten. Diameter ong. 4 cm en hoogte ong. 5 cm. 

- Hengel max. lengte : 10 m   Draad + hengel: max. 14 m.  Flagrante overtredingen hierop betekent uitsluiting van 

de wedstrijd. 

- Een onthaakemmer is verplicht (min. 40 cm diameter). 

- Het is verplicht de vis met zorg te behandelen en deze in een emmer die ruim gevuld is met water te 

onthaken. Vis verplicht met het schepnet overbrengen naar het leefnet. 

- Prijzengeld  :  ½ vissers heeft prijs. 

- De prijsuitreiking wordt voorzien ten laatste 90 minuten na de wedstrijd. 

- Per  visser dienen er 2 leefnetten aanwezig ( 1 voor karper en 1 voor de andere vissoorten ).                               

Maximum 20 Kg per leefnet. 

- Het kleinste plaatsnummer zal voorrang hebben bij gelijk gewicht. 

- Het " Pulla-kit" systeem is toegelaten. Hinder Uw buren niet. 

- Bij het vroegtijdig verlaten van de vijver tijdens een wedstrijd, uw verplichte onthaakemmer en overtollig voeder 

deponeren op de graskant en NIET in het water. 

- Er mag gevoederd worden met korrels, enkel deze die verkrijgbaar zijn aan de vijver. 

- Niet verbruikte korrels worden na de wedstrijd in het water gegooid. 

 

MAXIMUM 21 Koppels                                              Overgewicht in leefnet wordt niet mee gewogen . 

                      

                              Voor inlichtingen en inschrijvingen :    Verhoeven   Jean-Paul    Tf : 0474/43.22.71 

                                                                                                    Stienen   Jean                   Tf : 0497/53.86.92               
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                Open Wedstrijden                                                           

 

   

   

Zondag   31 maart  :        Koppel                                                                     Zondag    07 juli               :    Enkel   
      
Zondag   14 april    :  
 
Zondag   26 mei     :  
 
Zondag   16 juni     :                     

Enkel  
 
Koppel    
 
Enkel                      

 Zondag    28 juli               :   Koppel  Zichem 
 
Zondag      8 september :   Enkel 
 
                                            :   Interclub  KUL 

   

      
      

      

       vzw."De Kwabeekse Vissers" 

                           2019 



                Zondag      31 maart           Open Koppel  (1)                                           14.00 - 18.00 

                Vrijdag         5 april             1° Avondwedstrijd - 1° reeks                      18.30 - 21.00  

                Zondag      14 april              Open Enkel  (2)                                              14.00 - 18.00 

                Vrijdag      19 april              2° Avondwedstrijd - 1° reeks                      18.30 - 21.00 

                Vrijdag      26 april              3° Avondwedstrijd - 1° reeks                      18.30 - 21.00           

                Vrijdag        3  mei               4° Avondwedstrijd - 1° reeks                      18.30 - 21.00 

                Zondag        5 mei                1° Club                                                             14.00 - 18.00 

                Vrijdag      10 mei                5° Avondwedstrijd - 1° reeks                      18.30 - 21.00           

                Vrijdag      17 mei                6° Avondwedstrijd - 1° reeks                      18.30 - 21.00 

                Zondag      19 mei                2° Club                                                             14.00 - 18.00 

                Zondag      26 mei                Open Koppel (3)                                            14.00 - 18.00 

                Vrijdag      31 mei                1° Avondwedstrijd - 2° reeks                      18.30 - 21.00 

                Zondag        2 juni                3° Club                                                             14.00 - 18.00 

                Vrijdag        7  juni               2° Avondwedstrijd - 2° reeks                      18.30 - 21.00 

                Vrijdag      14 juni                3° Avondwedstrijd - 2° reeks                      18.30 - 21.00         

                Zondag      16 juni                Open Enkel (4)                                               14.00 - 18.00 

                Vrijdag       21 juni               4° Avondwedstrijd - 2° reeks                      18.30 - 21.00 

                Zondag       23 juni               4° Club                                                             14.00 - 18.00   

                Vrijdag       28 juni               5° Avondwedstrijd - 2° reeks                      18.30 - 21.00 

                Zondag       30 juni               5° Club                                                             14.00 - 18.00 

                Vrijdag          5 juli                6° Avondwedstrijd - 2° reeks                      18.30 - 21.00 

                Zondag          7 juli               Open Koppel (5)                                             14.00 - 18.00 

                Vrijdag        19 juli                1° Avondwedstrijd - 3° reeks                      18.30 - 21.00 

                Vrijdag        26 juli                2° Avondwedstrijd - 3° reeks                      18.30 - 21.00 

                Zondag       28 juli                Open Koppel (6) ZICHEM (HFVB  info volgt later) 

                Vrijdag          2 aug               3° Avondwedstrijd - 3° reeks                      18.30 - 21.00 

                Vrijdag          9 aug               4° Avondwedstrijd - 3° reeks                      18.30 - 21.00      

                Zondag       11 aug               6° Club                                                              14.00 - 18.00   

                Vrijdag       16 aug                5° Avondwedstrijd - 3° reeks                      18.30 - 21.00 

                Zondag       18 aug               7° Club                                                              14.00 - 18.00 

                Vrijdag       23 aug                6° Avondwedstrijd - 3° reeks                      18.30 - 21.00   

                Zondag         1 sep                8° Club                                                             14.00 - 18.00         

                Zondag         8 sep                Open Enkel (7)                                               14.00 - 18.00 

                Zondag       15 sep                9° Club                                                             14.00 - 18.00 

                Zondag       29 sep               10° Club                                                            14.00 - 18.00 

                Zondag         6 okt                “Speciale” en prijsuitreiking club’s            14.00 - 18.00 

                                                                 Interclub KUL ( info volgt later) 

 

 

                                                         Inlichtingen : Verhoeven Jean-Paul  :  0474/432271 

                                                                                                     Greven Jos  :  0492/882141  

                                                                                               

                                     P.S. Deze kalender is onder voorbehoud en dus vatbaar voor verandering.   

                              Data van herfstcriterium en andere evenementen worden later meegedeeld! 
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Volledige Wedstrijdkalender 2019 

 



 

 

 

         Clubvijver domein Kwabeek 
 

 

1. Het lidmaatschap treedt in voege van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar. 

 

2.  Het lidmaatschap bedraagt  50 €. 

Het lidmaatschap voor een jongere (- 12 jaar) bedraagt  15 €. 

Het lidmaatschap voor juniores (12 – 16 jaar) bedraagt  25 €. 

Het lidmaatschap voor een tweede lid in hetzelfde gezin bedraagt  25 €, op voorwaarde dat deze 

woonachtig is op hetzelfde adres als het eerste aangesloten lid. 

 

3. Het is verboden te vissen in het gedeelte van de vijver voorbehouden voor de ecologie (gedeelte achter 

het net). 

 

4. Het is verboden om met eender welk voertuig (auto, bromfiets of fiets) omheen de oevers te rijden, zelfs 

het laden en lossen van materiaal wordt niet toegestaan. 

De voertuigen dienen geparkeerd te worden op de voorziene parkeerruimtes  (parking Dreefstraat, 

parking inrit Domein ). 

Het politiereglement dient gevolgd te worden in het domein (snelheid aanpassen). 

 

5. Dagvergunningen worden afgeleverd ter plaatse aan de visvijver door de vijverwachter of door een 

bestuurslid, of kunnen bekomen worden in het clublokaal “ Huizeke Velpeleven ”. 

Iedere visser die een dagvergunning  betaalt dient een ontvangstbewijs te krijgen, hetgeen bij een 

eventuele controle door een  gemachtigd persoon moet vertoond worden. 

 

6. De prijs voor een dagvergunning (zonsopgang tot zonsondergang) bedraagt 8 Euro per persoon.         Dit 

bedrag is vatbaar voor wijzigingen wegens visuitzettingen en wordt door het bestuur bepaald. 

Dagvissers zijn ook verplicht een visemmer voor het onthaken te gebruiken. (dia. Min. 40 cm) 

Bij aansluiting (betaling lidgeld) binnen de 7 dagen na het betalen van een dagvergunning wordt dit 

bedrag ( 8 Euro) in mindering gebracht . 

 

7. Door het aanvaarden van de lidmaatschapskaart of de dagvergunning zien de vissers af van iedere 

aansprakelijkheid tegenover VISSERSCLUB “ De Kwabeekse Vissers “ vzw. voor welke aard van ongevallen 

ook en verklaren zich akkoord met de naleving van het huidige visreglement. 

Ieder lid zal bij aansluiting tekenen voor ontvangst van het huidige reglement. 

 

8. De wachters of bestuursleden hebben ten allen tijde het recht over te gaan tot de controle der lidkaarten 

of dagvergunningen en het doen naleven van het visreglement. Daarbij hebben zij het recht nazicht te 

doen van het vismateriaal en gebeurlijk van het leefnet. 
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9. Het vissen is toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang (zonuur kalender). 

Vanaf 4 uur voor iedere wedstrijd mag er geen enkele dagvisserij meer beoefend worden. 

Tijdens viswedstrijden is dus elke vorm van dagvisserij uitgesloten. 

 

10. Elk lid krijgt bij aansluiting een wedstrijdkalender en dient hiermee rekening te houden. 

 

11. Ieder lid of persoon in het bezit van een dagvergunning mag met maximaal 2 hengels vissen. 

 

12. Het is verboden te vissen op het ogenblik dat de vijver voor meer dan de helft is dichtgevroren. 

 

13. Het is verboden te vissen op plaatsen alwaar een tijdelijk visverbod is aangebracht (bv. paaitijd ). 

 

14. Het is verboden te vissen vanaf de oever tegenover het kasteel, de trappen inbegrepen. 

 

15. Het is verboden te vissen wanneer de vijver aan het leeg- of vollopen is ten gevolge van 

onderhoudswerken. 

 

16. Het is verboden te vissen met twee of meer onderlijnen. 

 

17. Het is verboden te vissen met brood aan de oppervlakte. 

 

18. *Snoek groter dan 60 cm mag meegenomen worden ( max. 1 exemplaar per dag). 

*Snoekbaars groter dan 45 cm mag meegenomen worden (max. 3 exemplaren per dag). 

 

19. Het is verboden te voederen met bloed, vers-de-vase (muggenlarven) ,tubifex, geknipte pieren, of 

aardappelen. Het is wel toegestaan 1/2 Kg droogvoeder per persoon te gebruiken bij dagvisserij. 

 

20. Het voederen van levend voedsel wordt toegestaan, doch hierin mag niet overdreven worden. 

 (levend voedsel = alle wormsoorten, maden, meelwormen) 

 

21. Er worden geen leefnetten aan de oever toegelaten. 

 

22. De gevangen vissen dienen met de nodige zachtheid behandeld te worden en dienen voorzichtig onthaakt 

te worden in het landingsnet, welke geplaatst wordt in de visemmer. Ook het terugzetten van de vis dient 

voorzichtig te gebeuren (= terugzetten met behulp van het landingsnet). 

Er wordt op gedrukt dat men geen enkele vis  mag vastnemen met een handdoek of een vod. Er wordt 

namelijk gevraagd de gevangen vis zo weinig mogelijk aan te raken en deze te onthaken in het 

landingsnet. 

 

23. Iedere visser mag slechts één visplaats innemen, voor zich uit vissen  en  andere vissers niet hinderen. 

                                                                                

24. Ieder jaar zal er een algemene visvergadering gehouden worden om eventueel de nodige wijzigingen aan 

onderhavig reglement te kunnen aanbrengen. Op deze vergadering worden de vissers in de mogelijkheid 

gesteld om hun wensen en klachten te uiten. Nadien zal door het bestuur onderzocht worden of deze 

suggesties in de praktijk kunnen worden omgezet. 
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25. Onderhavig reglement kan steeds worden aangepast, en dit volgens de noodzaak, en wordt slechts van 

kracht na de goedkeuring bij meerderheid van stemmen door de bestuursleden. 

 

In geval van wijziging van het huidig reglement wordt ieder lid tijdig ingelicht, en wordt dit tijdig 

vermeld in het clublokaal. 

 

 

26. Huidig visreglement vervangt al de vorige reglementeringen. 

 

27. Iedere visser wordt geacht dit reglement gelezen te hebben en het toe te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 INFO 
 

Samenstelling bestuur "De Kwabeekse Vissers" 
 

Voorzitter :                 Verhoeven  Jean-Paul        Groenstraat  40     3370  Boutersem        gsmnr. 0474/432271 

Secretaris :                  Stienen  Jean                       Zegestraat     1       3803  Duras                              0497/538692 

Penningmeester :      Poffé  Valère                        Smidstraat    37     3370  Boutersem                     0498/604905 

 

                                                                               VZW-nr.:  0649.502.694 

 

                                                                   

 

                                  Wedstrijdcommissarissen :   Jean-Paul Verhoeven               0474/432271 

                                                                                      Jean Stienen                               0497/538692 

                                                                                                   (Club en open wedstrijden)   

                                                                                       Greven Jos                                  0492/882141 

                                                                                       Smekens Benjamin                   0486/605482 

                                                                                                  ( Vrijdagavondwedstrijden) 
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Notities 

                                           Open wedstrijden op andere locaties: 

                                     

  Pellenberg :        Woensdag      01 mei 2019                    :                  Open Koppel 

                                     

                                  Zaterdag         14 september 2019       :                  Open Koppel 

                   KUL :                      Zaterdag         06   &  Zondag 07 juli 2019      :      Feestweekend                                                                                                                 

                                                               ???  Interclub “Kwabeekse Vissers”  ??? 

                    Zichem :                  Zondag  28 juli 2019     :  Open Koppel “ De Kwabeekse Vissers”        

                                   Zondag  15 augustus 2019  :   Federaal  Kampioenschap  

 

St. Lenaerts :           Zondag  04 augustus 2019  :   Confederaal Kampioenschap ( Koppel)    
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