
 

CASTING CLUB OF FLANDERS vzw 
Voorzitter: Dominic De bruyn, Kreukelhoefweg 22, 2880 Bornem, 0499/551.794 

Ondervoorzitter: Simon Desmet, Trekweg 56, 9030 Mariakerke (Gent), 0472/559.649 

Penningmeester: Robert Van Glabeke, Rode Broekstraat 197, 9600 Ronse, 055/213.400 

Secretaris: Erwin Boddaert, Kalestraat 9, 9940 Evergem, 0476/331.172 

EMAIL: CastingClubFlanders@gmail.com 

INTERNET: www.castingclub.be  

 

Rekeningnummer IBAN BE31 0680 9269 6055 – BIC GKCCBEBB 

 

27ste International 

Friendship Marathon 
 

Beste Sportvriend,  

 

Naar aanleiding van het succes van de voorgaande jaren, richten wij in 2019 onze 27 ste internationale 

vliegvismarathon in, waarop je van harte wordt uitgenodigd, langs de oevers van het meer  Rabais (Ethe, in de buurt 

van Virton) www.rabaisfishingclub.be  Deze wedstrijd staat open voor alle vliegvissers. 

 

PLAATS  : Lac de Rabais – Ethe (nabij Virton) – België  

DATUM  : 3 November 2019 

PROGRAMMA: 

• LOTING  : 07.30 u  

• BRIEFING : 08.30 u  

• NON-STOP HENGELEN IN REEKSEN VAN 45'  (0930-1015u/1015-1100/1100-1145/1145-1230/1230-

1315/1315-1400/1400-1445/1445-1530/1530-1615)  

• RANGSCHIKKING: per reeks een klassement, de ploeg met de minste plaatspunten na 9 reeksen is de 

winnaar.  

• PRIJSUITREIKING tussen 17.00 en 18.00 uur. Waardevolle prijzen voor minimum 2.500 euro. 

 

INSCHRIJVING: 

• Door overschrijving van 45 euro per persoon (90 euro voor een ploeg) bankrekening  CCF DEINZE met 

vermelding "Marathon 2019 + de namen". IBAN BE31 0680 9269 6055 – BIC GKCCBEBB 

• De deelnemende ploegen van 2018 krijgen tot 30 november 2018 een ‘beschermd’ statuut om zich als eersten 

in te schrijven om zo bij de 36 ploegen te horen. Vanaf 1 december 2018 zullen de eerste (*) 36 betalende 

ploegen via onze bankrekening weerhouden worden voor deelname aan de wedstrijd. (* De datum van 

verschijnen op de rekening geldt als inschrijvingsdatum.) 

 

Ten einde alles in goede orde te laten verlopen volgen hierna enkele praktische gegevens: 

 

1. Er wordt gevist vanaf de oever, per ploeg van twee hengelaars, volgens het reglement van de Belgische 

Kampioenschappen naar het No-Kill principe (met uitzondering van enekel kleine wijzigingen zie 

www.castingclub.be ). Beide hengelaars vissen terzelfdertijd in dezelfde zone. 

2. Max. aantal toegelaten deelnemers = 72 pers = 36 koppels. 

3. De eindrangschikking wordt bepaald per ploeg (het totaal resultaat van beide hengelaars samen). 

4. Er mag getraind worden op zaterdag 2 november. 

 

Mochten er na het lezen van deze inlichtingen toch nog vragen rijzen, dan kan je steeds terecht op het secretariaat, bij 

de voorzitter of de organisatie. 

 

Tot binnenkort in Rabais 

Erwin Boddaert  (secretaris)  Guido Vinck (organisatie) 

 

 

 

SPONSORED BY : Fasna Flyfishing, Drennan, DEBEFLY, Fulling Mill, De Ronde Bleek, Cortland, Greys, 

BEET, Rabais Fishing Club,  G. Loomis. 
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