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Inleiding: 
 
De aangeslotenen verbinden  er zich toe de hierna volgende bepalingen te  
eerbiedigen en te doen eerbiedigen. Elke vereniging  die een wedstrijd 
inricht, moet minstens een exemplaar bezitten en on middellijk ter 
beschikking hebben van het reglement der openbare h engelwedstrijden.  
De huidige schikkingen, alsook de bijgevoegde regle menten zullen immer 
kunnen veranderd of aangevuld worden door beslissin gen in het BCFC.  
Om geldig te worden moeten de eventuele verandering en en aanvullingen 
verschijnen in de notulen van het BCFC. De beide sp ortcommissies (CCCV en 
CCPC) moeten alle wijzigingen of aanvullingen doors turen naar de 
respectievelijke federaties. Deze verbonden zorgen dan zelf voor de 
doorstroming naar de clubs en leden bij hen aangesl oten.  
Alle gevallen, niet voorzien in de huidige schikkin gen en in teksten die 
volgen, zullen onherroepelijk beoordeeld worden doo r het BCFC.  
Deze wedstrijdreglementen werden opgesteld in de Ne derlandse taal. Bij  
eventuele vertaling voor het CCPC zal bij mogelijke  betwistingen steeds 
voorrang worden gegeven aan de Nederlandstalige tek sten.  
De leden of deelnemers kunnen in geen geval onweten dheid inroepen aangaande  
deze reglementen.  

 
Procedure 

Elke sportcommissie behandelt de gewestelijke vraag stukken in 
overeenstemming met de reglementen BCFC. De verbond en, maatschappijen en 
aangesloten leden mogen tegen deze beslissingen ber oep aantekenen bij hun 
respectievelijke sportcommissie (CCCV en CCPC).  
 
Iedere klacht dient te worden vergezeld van een bor gsom van 5 euro om 
aanvaard te worden. Deze som zal onmiddellijk terug betaald worden indien de  
klacht als gegrond erkend is.  
 
Elke getroffen sanctie moet schriftelijk worden bev estigd aan de 
betrokkenen en binnen de twee weken ter kennis word en gebracht van het CCPC 
of CCCV. Tevens moeten ze worden opgenomen in de no tulen van het 
sportcomité van het gewest.  

 
Geldigheid voor een beroep 

De leden en maatschappijen moeten zich eerst wenden  tot het eigen verbond  
en de verbonden tot hun vleugel.  
Tegen iedere schorsing kan schriftelijk (brief – fa x – email)beroep 
aangetekend worden. Dit beroep moet gericht worden aan de respectievelijke 
sportcommissie binnen de 5 (vijf) dagen na de beken dmaking ervan aan de 
betrokkene. Het aantekenen van een beroep schorst d e sanctie niet. Dit 
beroep zal in de eerstkomende vergadering van het s portcomité onderzocht 
worden. Ieder betrokken partij zal eventueel gedure nde dit onderzoek 
gehoord worden.  
Zaken die betrekking hebben op de Belgische kampioe nschappen of de 
internationale hengelaars worden behandeld door het  BCFC. Dit geldt 
eveneens voor geschillen tussen leden, maatschappij en of verbonden 
aangesloten bij een verschillende vleugel.  
Bij beroep voor een sanctie bij een wedstrijd wendt  men zich tot het 
verbond; bij beroep voor sanctie door een verbond t ot de vleugel. 
In een geschil in beroep behandeld moet de uitspraa k gebeuren door andere  
afgevaardigden van het CCCV en het CCPC dan door he n die de eerste 
uitspraak deden.  
 
 
 
 
 
 



Aanpassing 23 februari 2012 

 3

Onderrichtingen die strikt moeten worden nageleefd bij eventuele sancties.  
 
A. Geen enkele sanctie mag uitgesproken worden zond er dat één der betrokken 
partijen gehoord werd.  
B. Indien een betrokken partij afwezig is, of weige rt van zich aan te 
bieden of niet ingaat op de uitnodiging die hem hee ft overhandigd, zal de 
zaak geoordeeld worden op basis van de feiten voorg ebracht door de 
aanklager en (of) door de getuigen van de zaak.  
C. De hengelaar tegen wie een klacht werd geformule erd en genoteerd op de  
wedstrijdkaart "alsook de aanklager" moet zich spon taan aanbieden direct  
na de wedstrijd bij het dienstdoende sportcomité. H et sportcomité zal 
steeds een beslissing moeten nemen om een uitslag t e kunnen opmaken ook als 
de betrokkenen niet meer aanwezig zijn. Hier verlie st de betrokkene zijn 
recht om gehoord te worden.  
D. Een schorsing betekent het verbod, voor het gesc horste lid of 
maatschappij, deel te nemen aan gelijk welke openba re wedstrijd of voor de 
geschorste inrichter, een wedstrijd in te richten t ijdens de duur van de 
schorsing.  
E. Diegene die het voorwerp uitmaken van een tijdel ijke schorsing en die  
zich hieraan zouden trachten te onttrekken of er zi ch niet naar zouden  
richten, zullen hun schorsing verlengd zien voor ee n dubbele termijn.  
F. Iedere uitspraak na in beroep te zijn behandeld is onherroepelijk. Dit 
zowel voor een sportcomité van een gewest (CCCV of CCPC) als voor een 
uitspraak na beroep van het BCFC.  
 
Voorbeelden : 
  
 ° Sanctie genomen door een club: beroep bij het ve rbond. 
 ° Sanctie genomen door het verbond: beroep bij het  CCCV of CCPC. 
      ° Sanctie genomen door CCCV of CCPC: beroep b ij CCPC of CCCV met 
        andere afgevaardigden dan degenen die de ee rste beslissing namen. 
 ° Sanctie genomen door het BCFC voor de kampioensc happen van België 
  of voor de internationalen – beroep bij het BCFC met andere 
  afgevaardigden dan degenen die de eerste beslissi ng namen.  
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HOOFDSTUK 1 
 

OVERZICHT OPENBARE WEDSTRIJDEN 
 
Indeling  
 
1. A-wedstrijden:  (tellende voor de criteria), alle wedstrijden aang ekondigd 
in speciën vanaf € 500,00 en meer, individueel waar van de duur maximum 5 
uur bedraagt.  
Wedstrijden met bovenvermeld prijzenbedrag plus een  bijkomende prijzentafel  
in natura komen eveneens in aanmerking.  
 
2. B-wedstrijden:  alle wedstrijden met inleggelden, mogelijk met 
vermindering van max. 15%,  als prijzenbedrag. 
Dit bedrag van 15% wordt berekend op het totaal van  de betaalde 
inschrijvingen.  

  
 

Modaliteiten van de wedstrijden 
 
a. Wedstrijden in reeksen:  
Zijn wedstrijden die gevist worden in 2 of meerdere  periodes van dezelfde  
duur, op een of meerdere waters waarbij iedere conc urrent slechts een 
periode vist.  
 
b. Wedstrijden in sectoren:  
Zijn wedstrijden die over een of meerdere periodes lopen en waarbij de  
concurrenten verdeeld zijn in gelijke groepen gepla atst in lijn of op 
vooraf bepaalde plaatsen met als doe[ een grotere g elijkheid tussen de 
concurrenten.  
 
c. Wedstrijden in series of beurten:  
Zijn wedstrijden over verschillende periodes waarbi j de hengelaar verplicht 
is verschillende beurten te hengelen om in aanmerki ng te komen voor het 
eindresultaat. De combinatie met een indeling in se ctoren is hier mogelijk.  

 
d. De verschillende modaliteiten moeten verplicht g epreciseerd worden bij 

de aanvraag van een organisatie (Zie lijst: bijlage  achteraan na HST 10) 

 
e. De wedstrijden A en B met CCPC-nummers (nummers + 300) waarbij gehengeld 
wordt volgens de formule ‘Open’. 
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HOOFDSTUK 2 
 

Inrichting van openbare wedstrijden. 
 
A. Algemene schikkingen:  
 
1.Wedstrijden: 
1.1 Een openbare wedstrijd mag ingericht worden doo r:  
a. Iedere vereniging met een geldige clubbijdrage v oor het lopende jaar en 
waarvan minstens 10 leden een individuele A –kaart bezitten in die 
vereniging.  
b. Elk verbond aangesloten bij het CCCV of het CCPC   
c. CCPC en CCCV 
d. Het BCFC  
 
1.2. De aanvragen vanwege een club om een toelating snummer voor haar 
openbare wedstrijd te bekomen moeten gebeuren op de  daartoe geijkte 
formulieren, die door de beide sportcommissies aan de verbonden zullen 
overgemaakt worden. Deze aanvraagformulieren moeten  gedateerd worden. Ze 
moeten tevens ondertekend zijn door de sportbestuur der of verantwoordelijke 
van de federatie of het verbond. Aanvragen voor org anisaties welke niet 
correct of onvolledig zijn ingevuld zullen door de 
kalenderverantwoordelijke worden geweigerd.  
Een wedstrijd ingericht in een ander verbond, moet goedgekeurd worden, door 
het plaatselijk verbond. 
Verschillende wedstrijden kunnen plaatshebben op he tzelfde hengelwater 
volgens de verdeling van de waters mits toelating v an het verbond dat het 
water beheert.  
 
1.3. Alle aanvragen van maatschappijen voor A wedst rijden moeten minstens 
voor 31 januari bij nationale kalenderverantwoordel ijke  toekomen, voor 
andere wedstrijden voor 30 september. De verbonden centraliseren de 
aanvragen van hun maatschappijen en sturen deze doo r naar de 
kalenderverantwoordelijke. Nadien moeten alle bijko mende aanvragen minstens 
2 maanden voorafgaand de wedstrijd ingestuurd worde n naar de 
kalenderverantwoordelijke.  
Evenals voor de andere aanvragen zorgen de kalender verantwoordelijken, voor 
een maximale verspreiding voor publicatie in de per s en andere kanalen.  
Aanvragen voor de maanden januari, februari en maar t worden voor 15 
november ingediend. 
1.4. Er zullen door het BCFC geen toelatingsnummers  gegeven worden voor 
openbare wedstrijden waarvan de datum samenvalt met  een der wedstrijden van 
de Belgische kampioenschappen. Een mogelijke afwijk ing hierop kan enkel 
door het BCFC worden toegestaan. Toelating is reeds  gegeven voor feeder, 
match, karper en roofvis. Het BCFC geeft geen toela ting tot wedstrijden op 
de data van Europese en/of Wereldkampioenschappen i n België georganiseerd, 
uitgezonderd voor roofvis en karper. 
Het BCFC kan alleen een toelating tot organisatie g even op een parcours 
overspannen met hoogspanningslijnen op voorwaarde d at de organisator een 
attest bekomt van de betrokken maatschappij waarin staat dat er geen gevaar 
is.  
  
1.5. Wanneer er meer dan een kandidaat is voor deze lfde datum zal voorrang 
verleend worden aan de inrichter met de langste tra ditie. Bij betwisting 
zal het verbond, een van beide sportcommissies of t enslotte het BCFC een 
beslissing treffen. Bij meerdere federaties in een en dezelfde provincie 
moeten de aanvragen besproken worden in de provinci e.  
 
1.6. De wedstrijden kunnen altijd door een lid van het BCFC en (of) door 
een  
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lid van een groepering waartoe de inrichter behoort , gecontroleerd worden. 
De controle is permanent en mag ook tijdens de weds trijd uitgevoerd worden 
in overeenstemming met de reglementen. Bevoegde led en die deze controles 
mogen uitvoeren zijn: de leden van het BCFC, de afg evaardigden van de 
federaties in een van beide sportcommissies van de beide vleugels (CCCV en 
CCPC).  
Alvorens een controle uit te voeren moet de control eur zich kenbaar maken 
ten overstaan van de organisator en van de hengelaa r. 
 
1.7. Controle op vergunning van eerste drie van en wedstrijd kan geschieden 
door de inrichters.  
Sanctie: Uitsluiting. Tot 1 mei volstaat vergunning  van vorig jaar. 
Sancties: 1 + 2 en 3. 
 
1.8. Zo er deelnemers van CCPC en CCCV deelnemen (o f buitenlanders): Gezien 
de verschillen tussen de wetgevingen moet exacte in formatie opgehangen 
worden, in twee talen bij de inschrijvingstafel of aan iedere deelnemer 
bezorgd worden bij de overhandiging van de tickets.   
Het organiserend verbond hangt een affiche op met e en plan van het parcours  
in twee talen. Alle noodzakelijke informatie moet o p dat plan staan, om zo 
de vissers op de snelste manier zo dicht mogelijk b ij hun visplaats te 
brengen. Zeker moeten de maten van de vis, bescherm de soorten, verboden 
middelen, enz. aan bod komen.  
 
2.Deelname aan wedstrijden:   
 
2.1. Hengelaars zichtbaar onder invloed van drank o f drugs of zij die 
schandaal verwekken worden gesanctioneerd. Ten gevo lge van een bevoegde 
instantie wordt de sanctie toegepast volgens sancti es Bloso/Adeps.   

Sancties: 1 en 3 
 
2.2. Om toelating te krijgen aan een wedstrijd deel  te nemen, moet een 
buitenlandse visser drager zijn van een vergunning afgeleverd door de 
federatie van zijn land.  
Sanctie: 2 
Voor een wedstrijd georganiseerd in openbaar water moeten de deelnemers in 
het bezit zijn van een geldig visverlof. 
 
3.Organisatie van wedstrijden: 
3.1. Het aanduiden van de hengelplaatsen (leggen va n nummers) moet als 
volgt: Als men zich naar het hengelwater richt, wor dt het laagste 
plaatsnummer het meest naar links gelegd. Het legge n van de nummers zal  ten 
laatste beëindigd zijn een uur en dertig minuten vo or aanvang van de 
wedstrijd.  
Sanctie: 1 en 4  
3.2. Iedere organisator moet voor het begin van de wedstrijd een persoon 
aanduiden verantwoordelijk voor het onderbreken van  de wedstrijd door een 
onweer dat de deelnemers in gevaar brengt. Deze ond erbreking kan slechts na 
drie korte signalen. Vanaf dit moment is de organis ator niet meer 
verantwoordelijk. Iedere deelnemer onderbreekt zijn  visactie bij dit 
signaal en neemt de nodige maatregelen om zijn eige n veiligheid te 
verzekeren. Als bij aanvang van de signalen een vis  aan de haak is, mag 
deze geldig gevangen worden. Bij een onderbreking v an meer dan een uur 
wordt de wedstrijd in alle gevallen gestopt.  
Bij stopzetting van de wedstrijd wordt er een klass ement opgemaakt indien 
de duur van het vissen de helft of meer dan de helf t van de voorziene tijd 
bedroeg. In alle andere gevallen wordt de wedstrijd  eenvoudig geannuleerd. 
Indien de weersomstandigheden de organisator belett en de weging en/of 
telling te doen zonder gevaar voor eigen leden word t de onderbroken  
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wedstrijd met een duur van meer dan de helft van de  voorziene tijd ook 
geannuleerd.  Daar het om een geval van overmacht gaat, moet een 
terugvordering van het inleggeld verminderd met 20%  kunnen bekomen worden.   
Indien de onderbreking minder dan een uur is en de verantwoordelijke het 
gepast acht,  zal een nieuw signaal vijf minuten vooraf het voort zetten van 
de wedstrijd aankondigen. Na verloop van de vijf mi nuten wordt met een 
nieuw signaal (verboden zwaar bij te voederen)  de toelating tot verder 
vissen gegeven. De tijd van de onderbreking mag nie t meetellen om de duur 
van de wedstrijd te bepalen.  
3.3. De prijsuitreiking zal wenselijk  aanvangen binnen de twee uur na het 
einde van de wedstrijd.  

Sanctie :  1 en 4 
 
3.4. De deelnemers worden in 6 categorieën ingedeel d senioren, dames, 
veteranen, U14, U18 en U23.   
Sanctie: 2 en 3  
 
3.5. Hengelaars uit de nevencategorieën moeten bij hun inschrijving 
duidelijk hun categorie vermelden om aanspraak te k unnen maken op een prijs 
in die categorie. Dames beneden de 22 jaar mogen hu n categorie kiezen 
(dame, U14,U18 of U22).    
 
3.6. Poging tot bedrog in een categorie (o.a. ouder dom vervalsen).  
Sanctie: 2 
 
3.7. Men is veteraan vanaf het jaar waarin men 60 j aar wordt. 
Tot U14 behoort men als men op 31 december voorafga and aan het 
competitiejaar geen 14 jaar is. Zelfde regeling voo r U18 en U23. Aan de 
deelnemers behorend tot U14 wordt de kans geboden z ich in te schrijven voor 
U18, voor U18 idem voor 23 .  
Voor de keuze van categorie, dient men die te melde n bij de inschrijving. 
Tevens moet de  geboortedatum van de deelnemer bij de inschrijving vermeld 
worden.  
Jongeren mogen in een categorie hoger dan hun ouder dom hengelen mits het 
vooraf te melden. Voorbeeld: Een U14 mag zich insch rijven bij U18, een U18 
bij U23.  
 
3.8. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk bij beschadiging aan oevers,  
dijken en wegen. Na de wedstrijd moet iedere deelne mer de hem toegewezen  
plaats opruimen. Ook het plaatsnummer en het oversc hot aan voeder moeten  
worden meegenomen. Het achterlaten van vuil op de v isplaats of verbranden 
van afval op de visplaats betekent een sanctie. Het  is verboden et afval te 
verbranden. 
Sanctie: 12 euro. Bij herhaling: 25 euro 
 
3.9. Het gebruik van een ‘sonarinstallatie’ is verb oden in elke openbare 
wedstrijd, behalve tijdelijk bij het roofvissen in ‘boot’ 
(veiligheidsredenen).  
 
3.10. Bij wedstrijden in openbaar water zullen de d eelnemers op minstens 10  
meter van elkaar geplaatst worden. Bij wedstrijden aan privé waters zal de 
afstand tussen de deelnemers minstens vijf meter be dragen. De plaatsen 
worden door een openbare loting toegekend.  
Sanctie: 1 en 4  
 
3.11. Wanneer een wedstrijd zijn verloop krijgt in een openbaar water moet 
de individuele deelnemer de wettelijke bepalingen e erbiedigen.  
Sanctie: 2  
 
3.12. Bij koppelwedstrijden mag de afstand tussen t wee ploegmaats maximum 
een meter bedragen. Het plaatsnummer bevindt zich t ussen beiden in.  
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Sanctie: 2 
3.13. Iedere vleugel zal  een sluitend systeem voor haar openbare lotingen 
opstellen.  
3.14. De aangekondigde prijzen moeten integraal uit gedeeld worden, wat ook 
het succes van de inrichting wezen mag. Dit volgens  het barema van het 
verbond of door de barema's opgelegd door het CCCV en/of CCPC.  
Sanctie: Schorsing organisatie gedurende vijf jaar.   
3.15. Behalve in geval van overmacht, behoorlijk be wezen en ter kennis 
gebracht aan het CCCV of het CCPC moet iedere offic ieel aangekondigde 
wedstrijd plaatsvinden op de aangeduide datum en he t voorziene uur.  
Sanctie: 4 
3.16. Bij redenen van overmacht (vorst, bezoedeling  enz.) waardoor de 
organisator niet kan organiseren moeten de beslissi ngen 24 uur op voorhand 
worden genomen. De inrichtende club moet vooraleer te beslissen contact 
opnemen met zijn verbond. De al ingeschreven hengel aars moeten verwittigd 
worden door de inrichter zelf en op eigen kosten. D e organisatoren moeten 
de al betaalde inleggelden terugbetalen.  
Sanctie: 4  
3.17. De proeven worden aangekondigd met behulp van  signalen. De signalen 
moeten duidelijk hoorbaar zijn.  
1e signaal: wordt gegeven 30 minuten voor aanvang v an de wedstrijd. Aanvang 
van de voedercontrole. De deelnemer moet bij de con trole op zijn plaats 
zijn. Alle materiaal moet ter plaatse zijn. Het lee fnet mag in het water 
geplaatst worden.  
2e signaal: vijf minuten voor aanvang van de wedstr ijd. Het zwaar voederen 
kan starten. Alle hulp is vanaf dit moment verboden  
3e signaal: aanvang van de wedstrijd. Het zwaar voe deren stopt en het 
vissen start.  
4e signaal: vijf minuten voor het einde van de weds trijd.  
5e signaal: einde van de wedstrijd. Alleen de visse n gevangen en uit het 
water vanaf het begin van laatste signaal (zo zij o p meerdere plaatsen niet 
gelijktijdig gegeven worden) worden meegeteld.  
Sanctie: voor iedere inbreuk tegen de signalen: 2 
 
Bij A-wedstrijden aan niet-openbare vijvers dient e lke hengelaar bij het 
eerste signaal twee overlevingsnetten in het water te plaatsen. De gevangen 
vissen zullen over beide netten verdeeld worden. Bi j de weging gelden de 
totale bekomen gewichten.  
Sanctie 2 – bij herhaling: sanctie 7.  
3.18. De inrichtende clubs organiseren hun wedstrij den met een maximum  
hengellengte in afspraak met de vleugel. De maximum  hengellengte  
dient te worden vermeld op de kalender.  
Sanctie: 1  
3.19. Tijdens een wedstrijd opgedeeld in 2 beurten is het verboden te 
vissen tijdens de onderbreking noch door de vissers  noch door begeleiders. 
Het is verboden te vissen tussen het eindsignaal va n de wedstrijd en het 
einde van de weging van de tegenstrever. 
Sanctie : 2 
3.20. Iedere klacht dient meegedeeld te worden aan de officiële wegers en 
verplicht vermeld op de voorzijde van de wedstrijdk aart. In alle gevallen 
moet de vangst gewogen worden (geldig of ongeldig).  De wegers mogen geen 
enkele beslissing treffen. Geen enkele klacht betre ffende de weging zal 
aanvaard worden na het terugzetten van de vis in he t water.  
3.21. Alle genomen sancties moeten vermeld worden o p de officiële uitslag 
en opgenomen in de notulen van het betreffende spor tcomité. (CCCV of CCPC). 
 
B. Barema. Basisrichtlijnen  
Het CCPC, CCCV  en het BCFC (nationale kampioenschappen)  hebben het recht om 
eigen barema's aan hun leden op te leggen.  
Sanctie : 1 en 5 
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C.Algemene rangschikking van de deelnemers aan een wedstrijd  
Voor het opmaken van de rangschikking tellen alle v issen (volgens de 
modaliteiten zuiver gewicht, maatvis) in het kader van de wet, behalve 
stekelbaars.  
 
1. Om de algemene rangschikking op te maken kan de inrichter kiezen uit 
volgende 2 methoden  
a. zuiver gewicht  
b. x punten per vis en een punt per gram  
 
2. Op de uitslagenlijst van een wedstrijd dient ver meld te worden:  
a. de behaalde plaats  
b. de naam van de deelnemer  
c. de club waartoe de deelnemer behoort  
d. het plaatsnummer + sectornummer of letter  
e. de behaalde plaatspunten of gewichten  
f. bij wedstrijden in reeksen tevens het reeksnumme r vermelden.  
Sanctie: 1  
 
3. Klassering bij gelijkheid. 
 
3.1.In geval van gelijkheid dient volgende regeling  toegepast te worden, en 
wel in deze volgorde:  

a.waar het aantal vissen geteld wordt: de deelnemer  met het grootste 
aantal vissen behaalt de overwinning;  
b.indien er dan gelijkheid is, wint de deelnemer me t het hoogste 
gewicht aan gevangen vis; 
c.bij nog verdere gelijkheid zal het kleinste plaat snummer de 
uiteindelijke plaats bepalen.  

Waar het aantal vissen niet geteld wordt, is de vol gorde: b waarna c. 
Dit telt eveneens voor de nevenklassementen.  
 
3.2. Wanneer de inrichting van een wedstrijd een on derverdeling in 
verscheidene sectoren of reeksen vereist: In de alg emene rangschikking zal 
de eerst gerangschikte van iedere sector of reeks d e eerste, tweede of 
derde plaats bekomen naargelang er twee of drie sec toren of reeksen zijn en 
dit op basis van de bekomen punten. De andere plaat sen van de algemene 
rangschikking zullen verdeeld worden tussen de twee de van elke sector of 
reeks, vervolgens tussen de derde enz.  

a.waar het aantal vissen geteld wordt: de deelnemer  met het grootste 
aantal vissen behaalt de overwinning;  
b.indien er dan gelijkheid is, wint de deelnemer me t het hoogste 
gewicht aan gevangen vis; 

 c.indien er gelijkheid is van punten, aantal visse n en gewicht 
 bekomen ze dezelfde klassering.  
 d.de volgende geklasseerde schuift zoveel plaatsen  op als er voor hem  
 gelijk geplaatsten waren. 
 e.bij verdere gelijkheid bepaalt het kleinste numm er van de eerste  
 reeks de plaats. 
3.3. Bij een openbare wedstrijd over verschillende reeksen eventueel 
gecombineerd met sectoren is er geen verplichting o m een reeks voor een 
bepaalde categorie te verplichten. Per reeks worden de deelnemers 
gerangschikt volgens de eersten van de sectoren, ve rvolgens de tweeden, 
enz.. Nadien worden zij genummerd: 1,2,enz. = reeks uitslag. Na verloop van 
de reeksen worden de eersten van de reeksen vergele ken volgens de 
bepalingen onder 3.1, vervolgens de tweeden, enz..  Het algemene klassement 
bepaalt de plaats in de reeks en niet het gewicht o f het aantal punten. Het 
klassement moet gemaakt worden tot aan de plaats va n iedere winnaar van 
iedere categorie.  
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3.4. Voor wedstrijden ingericht in verschillende he ngelbeurten, op een 
zelfde dag of op verschillende dagen zal de algemen e rangschikking gebeuren 
door optelling van de plaatsen, bekomen in iedere b eurt. 

Gemeenschappelijke regels voor beide beurten: 
In geval van gelijk gewicht in dezelfde sector beko men de vissers een 
gemiddeld aantal punten van de plaatsen, die zij zo uden bekomen 
hebben: 

Voorbeeld 1:  twee vissers zijn vijfde gelijk. Zij bekomen (5+6) : 
2 = 5,5 plaatspunten. 
Voorbeeld 2: drie vissers zijn achtste gelijk. Zij bekomen(8+9+10)  
: 3 = 9 plaatspunten 
In geval van gelijkheid in het eindklassement zulle n de beste 
plaatsen behaald in de sector doorslaggevend zijn. 
In geval van verdere gelijkheid zal het totaalgewic ht in 
aanmerking genomen worden  
 

3.5.Wanneer een hengelaar in een beurt uitgesloten wordt, bekomt hij als 
plaatspunten het aantal deelnemers in de sector plu s één. Voorbeeld: eerste 
beurt:  10 + 1 = 11 p.   
  
3.6.Als meerdere deelnemers in een sector eindigen zonder vangst, bekomen 
zij het gemiddelde van de niet-toegekende plaatsen + 1: 

Voorbeeld 1: 2 deelnemers zonder vis in sector 1 (9 +10): 2 = 9,5 + 1 
= 10,5 plaatspunten 
Voorbeeld 2: 5 deelnemers zonder vis in sector 2: ( 6+7+8+9+10): 5 = 8 
+ 1 = 9 plaatspunten 

3.7.Als in een sector slechts één deelnemer zonder vis blijft of er slechts 
1 afwezige is, bekomt hij de laatste plaats + 1. Vo orbeeld: 9 deelnemers 
met vis. Hij bekomt 10 + 1 = 11 plaatspunten. 
 
4. Het klassement moet zo spoedig mogelijk en ten l aatste twee uur na het 
einde van de wedstrijd uitgehangen worden. Bij een vergissing bij het 
opmaken moet het protest ingediend worden binnen de  15 minuten na het 
uithangen. De overhandiging van de prijzen mag star ten na verloop van de 
vermelde 135 minuten. 
 
5. Bij afwezigheid tijdens de bekendmaking van de r esultaten en/of de 
uitdeling van de prijzen betekent het verlies van h et recht tot aanvechten 
van het klassement.  
 
6.Na het einde van de officiële prijsuitreiking (ma x. 15 minuten): Bij 
afwezigheid van de hengelaar mag de prijs afgehaald  worden door het 
voorleggen van zijn inschrijvingsnummer (ticket). D eze afgevaardigde of 
deelnemer is vanaf dat ogenblik verantwoordelijk vo or de uitbetaling van de 
aan hem toevertrouwde prijzen. 
Nadien blijven de prijzen eigendom van de organisat oren of van het BCFC. 
 
D. Aanvullende schikkingen  
 
Ieder geschil dat onmiddellijk dient opgelost te wo rden, zal voorgelegd  
worden aan de aanwezige afgevaardigden van het CCCV  of het CCPC. De jury  
moet bestaan uit drie leden. Zij mogen geen lid zij n van de club van de 
aanklager of lid van de club van de beklaagde.  
De jury moet opgesteld worden in deze volgorde:  
A. leden van het BCFC, het CCCV of CCPC. Deze samen stelling kan aangevuld 
worden. 
B. bij afwezigheid van leden van het BCFC, het CCCV  of CCPC door leden van 
het inrichtend verbond, desnoods aangevuld door bes tuursleden van de 
organiserende club.  
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C. bij onvoldoende leden van het BCFC, het CCCV of CCPC of leden van het 
inrichtende verbond mag de jury worden aangevuld ui t de bestuursleden van 
de organiserende club en met leden van andere aanwe zige clubs.  
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HOOFDSTUK 3 
  

Deelneming aan openbare wedstrijden 
 
1. De drager van een individuele A-vergunning die d eelneemt aan een 
openbare wedstrijd, hetzij in openbaar, hetzij in e en privé water moet 
eisen dat alle vis na de weging wordt terug gezet.  
Als uitzondering gelden de schadelijke vissen volge ns de wettelijke 
beschikkingen. Deze vissen worden niet in het water  teruggezet. Dezelfde 
vissen worden wel verrekend in het gewicht.  
 
Sanctie: 2  
 
2. Het is verboden zich meer dan eens in te schrijv en voor een zelfde 
wedstrijd, hetzij onder eigen naam, hetzij onder ve rschillende namen. Ook 
deelnemers die te laat opdagen in een reeks mogen n iet opnieuw ingeschreven 
of uitgeloot worden in een volgende reeks.  
Sanctie : 3  
 
3. Op de dag van de wedstrijd mag men niet vissen o p de plaats van de 
wedstrijd voor het voorziene uur.  
Sanctie: 2  
 
4. Iedere deelnemer moet op de hem door het lot toe gewezen plaats vissen.  
Sanctie: 2  
 
Indien, uitzonderlijk, een toegewezen plaats absolu ut onbruikbaar moest 
blijken, zal de betrokkene zich hierover beklagen b ij een afgevaardigde van 
het sportcomité van het inrichtend verbond, maar ni et behorend tot zijn 
eigen club. Het is na toelating van deze laatste da t de betrokkene een 
nieuwe plaats zal mogen innemen.  
 
5. De vis die niet beantwoordt aan de wettelijke be palingen en de vis die 
niet uit het water gelicht was bij het eindsignaal van de wedstrijd wordt 
niet meegerekend en moet direct in het water terugg eplaatst worden.  
Sanctie: 2 en 7  
 
6. In visactie mogen de deelnemers zich niet onderl ing helpen, of zich op 
geen enkele manier laten helpen, uitgezonderd bij k oppelwedstrijden. Alleen 
mogen zij elkaar een schepnet toesteken. (Bij de me dehengelaar neerleggen)  
Sanctie: 2  
 
7. Een gehandicapte aan arm of hand, voor zover hij  de inrichter hierover 
heeft ingelicht voor de wedstrijd, mag hulp vragen om de vis te scheppen en 
eventueel om zijn lijn van aas te voorzien en zijn gevangen vis van de haak 
te ontdoen. Deze beslissing moet genomen worden doo r de sportcommissie van 
het inrichtend verbond. 
  
8. Hengelaars die om een of andere reden een invali diteit hebben van 
minimum 60% mogen bepaalde blijvende afwijkingen aa nvragen. Elk jaar moet 
echter opnieuw een bewijs van 60% invaliditeit word en voorgelegd. Het 
verbond of federatie zal deze aanvragen per geval o nderzoeken en desnoods 
aan het CCCV, CCPC of het BCFC voorleggen of meedel en. (afhankelijk voor 
welke wedstrijden deze deelnemer wenst gebruik te m aken van de toegestane 
afwijking) 
  
9. Alle aas en lokaas niet door de wet verboden is toegelaten.  
(uitsluiting van levend aas en kunstaas voor roofvi ssen).  
 
Er moet rekening gehouden worden met de regionale r eglementen aangaande 
beperkingen en gebeurlijke afwijkingen.  
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Sanctie: 2 
 
10. Iedere deelnemer mag verschillende lijnen en he ngels voorbereiden. Hij 
mag nochtans slechts één hengel (met lijn of cup) b oven het water hebben. 
De lijn mag slechts met een enkelvoudige haak uitge rust zijn en bestaan uit 
een rechtstreekse verbinding tussen hengel, dobber,  lood en haak. De lijn 
mag in geen geval langer zijn dan de toegelaten len gte van de vaste hengel.  
Sanctie: 2 en 7  
 
11. Recupereren van een gebroken lijn mag uitsluite nd met de hengel van de  
gebroken lijn of met het schepnet .  In dit geval telt de gevangen vis.  
Sanctie: 2  
 
12. Toegelaten viswijzen: De lijn moet drijvend zij n. Niet overlood. Het 
lood moet zo geschikt worden, dat het natuurlijk dr ijven niet gehinderd 
wordt. (Geen onderlijn boven het lood toegelaten). Het haa kaas mag niet aan 
de oppervlakte drijven . 
Sanctie: 2 en 7  
  
13. Het is de deelnemers streng verboden vrijwillig  in het water te treden 
tijdens de visactie.  
Sanctie: 2  
 
14. Waar er een verbod is moet dit worden vermeld ( lokaal verbod). Geen 
enkel steunpunt van de visplank mag in het water ge plaatst worden en de 
deelnemer mag zich niet boven het wateroppervlak be vinden.  
Sanctie: 2  
 
15. Iedere geldige vangst moet onmiddellijk in het overlevingsnet worden 
geplaatst. De vissen mogen hierbij niet verminkt wo rden. Een niet geldige 
vis of een verboden vis die per ongeluk in het leef net belandt, moet aan de 
meest nabije buur gemeld worden en aan de weger van  dienst voor het ophalen 
van het leefnet. Bij navolging van deze regels volg t er geen sanctie.  
Sanctie: 2 en 7  

 
16. Een hengelaar welke zijn visactie onderbreekt m ag in geen geval zijn al 
gevangen vis terug plaatsen op het wedstrijdparcour s en moet wachten tot 
aan het signaal die het einde van de wedstrijd bepa alt.  
Sanctie: Boete: 12 euro te betalen.  
 
17. Bij weigering van betaling van opgelegde boetes  volgt automatisch een 
schorsing van één jaar. Na dit jaar blijft men gesc horst tot betaling van 
boete. Wie binnen het jaar een 2e schorsing oploopt  wordt automatisch een  
jaar geschorst, met eventuele verdere sancties en h et niet verder afleveren 
van een wedstrijdvergunning.  
 
18. De vangst van iedere deelnemer is strikt persoo nlijk.  
Sanctie: 2  
 
19. Na het eindsignaal zullen de deelnemers de koms t van de officiële 
wegers ter plaatse afwachten. Een deelnemer die bij  de doortocht van de 
officiële wegers niet aanwezig is of zijn wedstrijd kaart niet ondertekent, 
verliest daarmee alle rechten op eventuele klachten  aangaande de punten die 
hem toegekend worden.  
 
20. Iedere deelnemer moet schriftelijk ingeschreven  zijn een uur voor 
aanvang van de openbare plaatsloting, gelijk ook wa nneer die gebeurt. 
(vooravond of dezelfde dag) Eventuele telefonische inschrijvingen mogen 
worden aangenomen. De verantwoordelijkheid blijft e chter altijd berusten 
bij de inschrijver zelf en niet bij de verantwoorde lijke van de inrichtende 
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club of federatie. De aanvragen moeten steeds het u ur en plaats van de 
openbare lotingen vermelden.  
 
21. De deelnemers aan wedstrijden dienen zich te ho uden aan een maximum  
toegelaten hengellengte, bepaald door het CCPC en/o f het CCCV.  
Sanctie : 2  
De weigering om de stok te laten meten wordt bescho uwd als een overtreding. 
De lengte van de stokken mag slechts gemeten worden  voor of na de 
wedstrijd.  
 
22. Alle deelnemers en organisatoren stellen zich t er beschikking van de  
instellingen en de vertegenwoordigers van de regio' s om een dopingcontrole  
te laten gebeuren. 
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HOOFDSTUK 4 

Reglement voor de erereeksen. 
 
1. De erereeks mag in de openbare wedstrijd opgenom en worden. 
  
2. Om te kunnen of mogen deel te nemen aan de erere eksen zal een club in 
het bezit moeten zijn van een geldige clubvergunnin g (1) en minimum 10 
individuele A-vergunningen van het lopende jaar. 
(1) Het CCCV zal de aanmaak van de clubvergunning b epleiten bij het VVHV, 
daar zij thans niet beschikbaar is.  
Om deel te nemen aan de erereeks moet de vereniging  niet alleen in orde 
zijn met hierboven vermelde modaliteiten, maar moet  de vereniging minstens 
6 hengelaars inschrijven en betalen voor de algemen e wedstrijd.  
 
3.De ploegen van de erereeksen zullen bestaan uit z es (6) vissers, van een 
en dezelfde maatschappij, op voorhand op de inschri jvingslijst aangeduid.  
Bij wedstrijden:  
Indien er meer dan drie reeksen plaatsvinden dan ko men er twee uit in elk  
van de drie eerste reeksen.  
Het aantal reeksen of sectoren moet bestaan uit 1 ( lijn) 2, 3 of 6 ofwel 
een combinatie van de beide. (reeksen en sectoren)  
Combinatie van reeksen en sectoren  
In lijn:  6 vissers in dezelfde reeks 

3 vissers per reeks bij 2 reeksen 
2 vissers per reeks bij 3 reeksen 

In 2 sectoren 3 vissers per sector 
In 3 sectoren 2 vissers per sector 
In 6 sectoren 1 visser per sector. 
 
4. Rangschikking:  
A. Er wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt v oor de hengelaars 
aangeduid voor de erereeks. In elk van de onder voo rgaande mogelijkheden 
tellen voor het klassement alle zes de hengelaars. De gelijken worden 
gescheiden naargelang het aantal vissen (zo deze ge teld worden) en 
vervolgens naargelang het hoogste gewicht van de ge vangen vis. Blijft 
hierna nog gelijkheid bestaan dan wordt dezelfde pl aats in de rangschikking 
toegekend. De hengelaars die zonder vis bleven bekl eden een plaats 
overeenstemmend met aantal geklasseerde die vis vin gen plus een.  
B. De eindrangschikking van de ploegen wordt als vo lgt opgesteld:  
1. Optelling der individuele plaatspunten bekomen i n de afzonderlijke 
rangschikking.  
2. In geval van gelijkheid van de plaatspunten en d e gewichten tussen 
verschillende clubs krijgen de betrokken clubs hetz elfde klassement en de 
plaats van de volgende club wordt verhoogd met het aantal plaatsen gelijk 
aan het aantal clubs die gelijk staan op de voorgaa nde plaats.  
5. De ploegen voor de erereeks moeten aangeduid wor den op de 
inschrijvingslijsten van de clubs. Deze inschrijvin g gebeurt in het dubbel 
voor de openbare plaatsloting. De plaatsnummers wor den op beide lijsten 
ingevuld. Eén lijst is voor de inrichtende club en een voor de deelnemende 
club zelf. Indien er slechts een lijst is, verliest  de deelnemende club 
alle rechten op een lijst. Mocht een deelnemende cl ub zijn erereeks niet 
hebben aangeduid, worden de eerste zes van de inges tuurde lijst genomen of 
mag er indien mogelijk contact worden opgenomen met  de deelnemende club.  
6. De vervanging (door een niet aangeduide plaatsve rvanger) van een 
erereeks visser mag altijd geschieden voor de aanva ng van de wedstrijd (bij 
afhalen van de plaatsnummers). De inrichter moet hi ervan eerst ingelicht 
worden. De vervanger neemt het plaatsnummer van de te vervangen visser 
over. 
7. Er zal slechts één enkele ploeg per vereniging w orden aangenomen.  
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HOOFDSTUK 5 

Wedstrijdvergunningen. 
 
1.Zowel de club- als de individuele vergunning word en door de vleugels 
(CCPC – CCCV)geleverd. De vleugels bezorgen voor 1 december de individuele 
en clublijsten aan de verantwoordelijke van de Belg ische kampioenschappen. 
Bij controle van de vergunninglijsten en vaststelli ngen van dubbele 
vergunningen worden volgende sancties toegepast: bi j één aflevering in 
verschillende verbonden wordt het verbondsaantal te lkens met één 
verminderd, bij een dubbele inschrijving in hetzelf de verbond, vermindering 
met twee.  
 
2. Iedere vergunning is persoonlijk. Er wordt slech ts een vergunning per 
discipline, per jaar en per persoon afgeleverd. Dez e is geldig voor een 
jaar, lopende van 1 januari tot 31 december. Eens a fgeleverd wordt zij niet 
meer gewijzigd in de loop van dat jaar.  
 
3.Overgangen van leden en clubs:  
  A. Een hengelaar die van club of verbond wil vera nderen moet een 
schriftelijke aanvraag tussen 1 en 31 december rich ten tot de voorzitter 
(of verantwoordelijke van de inschrijvingslijsten) van zijn verbond en de 
voorzitter van zijn club. Zo niet blijft hij lid va n zijn oorspronkelijke 
club of vist hij als individueel.  
  B. Een hengelaar lid waarvan de club ophoudt te b estaan in de loop van 
het jaar moet de rest van dat jaar vissen als afzon derlijke.  
  C. De voorzitter en secretaris van een bepaalde c lub kunnen geen andere 
maatschappij oprichten of aansluiten bij een andere  federatie gedurende de 
periode van een opgelopen sanctie in hun federatie.   
  D. Bij de overgang van een club of personen naar een andere federatie 
moeten eerst alle problemen (financiële en anderen)  worden opgelost in de 
schoot van die federatie en/of de club. Indien er z ich hieromtrent geen 
problemen stellen dan kan een club of een persoon e en overgang bekomen naar 
een andere federatie.  
Een akkoord tussen de voorzitters van de beide fede raties is hiervoor 
nodig. Zo bij één van beide verbonden een ongunstig  advies wordt gegeven, 
mag er geen licentie worden uitgeschreven.  
  E. Een federatie heeft het recht een klacht neer te leggen tegen één van 
haar clubs of leden bij het CCCV of CCPC. Het BCFC treedt enkel op bij 
overgang tussen leden of clubs tussen het CCCV en h et CCPC.  
 
4. Iedere vergunning geeft aan de hengelaar het rec ht zich kandidaat te 
stellen voor de selecties van die discipline van zi jn verbond, mits de 
toelating van zijn verbond.  
 
5. Een visser met een buitenlandse wedstrijdvergunn ing kan geen licentie in 
België bekomen.  
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HOOFDSTUK 6 
 

Weging en telling van de vissen 
 
1. Bij wedstrijden op zuiver gewicht moet de visser  de vangst zelf in het 
weegnet plaatsen, waarna het gewicht onmiddellijk d oor de officiële weger 
wordt afgelezen. Zo er geteld moet worden gebeurt d it door de officiële 
weger. Indien de balans geen melding geeft. De viss er krijgt 1,2,3,…9 
punten maximum (1 punt per vis)in het geval de bala ns geen 10 gram gewicht 
aangeeft. 
 
2. Bij akkoord moet de visser zijn wedstrijdkaart o ndertekenen. Na de 
weging moet de visser zelf zijn gevangen vis terugz etten. De vis moet 
hierbij zo omzichtig mogelijk worden behandeld.  
Sanctie: 12 euro boete. Bij het niet betalen van de  boete: 2 en 6  
 
3. Ondermaatse vissen worden op de wedstrijdkaart v ermeld, doch niet 
gewogen  
Sanctie: 2  
 
4. Zo de hoeveelheid vis enkel door verschillende w egingen kan bepaald 
worden,  
moet de officiële weger alle gewogen hoeveelheden o p de wedstrijdkaart 
vermelden, zonder hiervan het totale gewicht te ber ekenen. De aftrek van de 
weegnetten gebeurt achteraf door het sportcomité va n het betreffende 
verbond.  
 
5. Een visser mag zijn leefnet enkel verzwaren aan de buitenkant. In het 
leefnet mag zich enkel de gevangen vis bevinden.  
Sanctie: 2  
 
6. De weegtoestellen en het gewicht van de weegnett en dienen altijd 
identiek te zijn per sector of reeks. Voor de 1ste weging maakt men het 
leefnet nat en de officiële wegers moeten ervoor zo rgen dat het gewicht van 
het leefnet bij de verschillende wegingen constant blijft (met inbegrip van 
de weegzak op 0 brengen). Desnoods moeten zij het w eegnet reinigen door 
achter gebleven restanten van visslijm en dergelijk e door te spoelen.  
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HOOFDSTUK 7 
Belgische kampioenschappen 

De Belgische kampioenschappen worden gehouden ten b ehoeve van de leden van 
hengelsportverenigingen en van individuelen, aanges loten bij een verbond 
dat lid is van het CCCV of het CCPC. De deelnemers moeten de Belgische 
nationaliteit bezitten. (Uitzondering: zie bij kamp ioenschap interclub). 
Inleggelden worden jaarlijks vastgesteld door het B CFC in de eerste 
vergadering van het jaar. 
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn specifiek voor  de Belgische 
kampioenschappen. Toch zijn zij, die niet in tegens praak zijn met 
schikkingen uit andere hoofdstukken, van kracht. 

A.Mogelijkheden 
a.Het individuele kampioenschap 
Het wordt betwist in één hengeldag en omvat twee re eksen van elk drie uur.  
Voor dit kampioenschap bekomt de kampioen van het v oorbije jaar opnieuw het 
recht om deel te nemen. De overige 119 plaatsen wor den per vleugel (CCPC en 
CCCV) toegekend met een evenredige verdeling volgens het  aantal A - 
vergunningen van het vorige jaar. Totaal: 120 deeln emers. De vleugels 
berekenen de verdeling per verbond en maken de gege vens voor de BCFC-
bijeenkomst in januari door aan de verantwoordelijk e voor de 
kampioenschappen. Als na de verdeling in de vleugel  één of meerdere 
verbond(en)voor 1 mei te kennen geven dat één of me erdere plaats(en) niet 
opgenomen wordt (worden), blijft (blijven) de vrijg ekomen plaats(en) toe te 
kennen binnen de vleugel waarin het (de) forfait(s)  meegedeeld werd(en).   
De  deelnemers worden ondergebracht in zes sectoren  (A,B,C,D,E en F) van 20 
vissers. Elke concurrent wisselt van plaats in zijn  sector voor aanvang van 
de tweede beurt. Beide hengelplaatsen zijn aangedui d op de individuele 
controlekaart. De lottrekking gebeurt op basis van een vooraf vastgelegde 
rooster(1 tot 20). 
1e 
beurt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2e 
beurt  

11 13 15 12 14 17 19 16 18 20 1 3 5 2 4 8 6 9 7 10  

Voor hoeksectoren kan het eventueel zo: 
1e 
beurt  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2e 
beurt  

20 18 16 19 17 15 13 11 14 12 9 7 10  8 6 4 2 5 3 1 

Dit kampioenschap kan niet georganiseerd worden op de datum van een 
wereldkampioenschap. De hengellengte is 11,5 m als maximum. 

Klassement per sector.  
Een klassement per reeks en per sector van 20 wordt  opgesteld. De  
dagklassering wordt bekomen door optelling van de p laatspunten in beide 
reeksen behaald. 
De hengelaar met het minst aantal plaatspunten na b eide reeksen is eerste 
in de sector, deze met het tweede minste wordt twee de, enz.. Deelnemers met 
gelijke plaatspunten in de sector worden gescheiden  als volgt: 

1)  het aantal vissen, zo dit geteld wordt. 
2)  het gewicht. 
3)  bij verdere gelijkheid in dezelfde sector, bekomen deelnemers het 

gemiddelde aan plaatspunten. 
Voorbeeld nr.1: twee deelnemers eindigen samen vijfde. Zij bekomen (5+6):2 
= 5,5 punten. Voorbeeld nr. 2: drie deelnemers ex-aequo 8e, bekomen 
(8+9+10):3 = 9 punten. 
Indien er één hengelaar zonder vis in een sector ei ndigt of er één afwezige is, 
wordt het aantal plaatspunten: laatste plaats + 1. 
Voorbeeld: 19 vissers zijn geklasseerd. Deze zonder vis: 20 + 1 = 21 p. Het aantal 
punten toegekend aan een visser, die uitgesloten we rd of opgaf tijdens de beurt  is 
gelijk aan het aantal hengelaars in de sector x 2.   
Voorbeeld: 20 x 2 = 40 p.    
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Voorbeeld: Sector A  
  1e R  2e R  Totaal  Punten -  
  Gew. Pl  Gew. Pl  gewicht  totaal  

1 Pierre  1940  1 3430  1 5370   2 
2 Jean  1810  2 2990  2 4800   4 
3 August  1620  3 2200  3 3820   6 
4 Eric  1560  5 2070  4 3630   9 
5 Karel  1600  4 1300  5 2900   9 
6 Stefaan  500  6 1200  6 1700  12 

Eindklassering van het individueel Belgisch kampioe nschap 
Een algemeen dagklassement zal opgesteld worden als  volgt: de 6 die eerste 
eindigden in de 6 sectoren worden vergeleken, daarn a de tweeden, enz… 

-  in geval van gelijkheid in het eindklassement zulle n de deelnemers 
gescheiden worden door het totaal plaatspunten beha ald in de twee 
beurten 

-  indien het aantal vissen in aanmerking komt, geldt het hoogste aantal 
bij een nieuwe gelijkheid. 

-  bij nog verdere gelijkheid geeft het totaalgewicht van beide reeksen 
de doorslag. 

-  in geval van verdere gelijkheid, is de beste uitsla g bepalend, daarna 
de tweede beste uitslag. 

b. Het interclubkampioenschap.  
Gaat door met 24 maatschappijen. Men hengelt met vijf  deelnemers per 
club,waarvan één van een vreemde nationaliteit mag zijn voor zover hij 
gedomicilieerd is in België en in het bezit is van een A- e M- vergunning 
in België afgeleverd voor het lopende jaar. Vervang ing van één hengelaar  is 
toegestaan, maar moet meegedeeld worden ofwel bij het afhalen van de 
nummers ofwel ten laatste bij het einde van de eers te beurt meegedeeld 
worden.  
De uittredende maatschappij als kampioen bekomt opn ieuw deelnemingsrecht. 
Het overblijvend aantal plaatsen wordt per vleugel (CCPC en CCCV)  verdeeld 
volgens het aantal clubs met een geldige clubvergun ning en minimum 10 
geldige vergunningen. De vleugels berekenen de verdeling per verbond en 
maken de gegevens voor de BCFC-bijeenkomst in janua ri over aan de 
verantwoordelijke voor de kampioenschappen.  Elk verbond met 5 clubs bekomt 
minstens 1 plaats  Als na de verdeling in de vleugel één of meerdere 
verbond(en)voor 1 mei te kennen geven dat één of me erdere plaats(en) niet 
opgenomen wordt (worden), blijft (blijven) de vrijg ekomen plaats(en) toe te 
kennen binnen de vleugel waarin het (de) forfait(s)  meegedeeld werd(en).  
Er wordt gevist in 2 reeksen van minimum 2,5 uur. E lke reeks wordt betwist 
volgens de formule ‘open’(*)  
(*) Hengelen met molen is toegelaten. De hengelleng te is als volgt bepaald: 
vaste hengel 11,5 m, match en bolognaise 7 m. 
Op de inschrijvingskaarten en in het palmares wordt  enkel de officiële 
benaming van de club vermeld. 
Klassement per sector.  
Een klassement wordt opgesteld per reeks en per sec tor van 24.  
Deelnemers met gelijke plaatspunten in de sector wo rden gescheiden als 
volgt: 

1)het aantal vissen, zo dit geteld wordt. 
2)het gewicht. 
3)bij verdere gelijkheid in dezelfde sector, bekome n deelnemers het 
  gemiddelde aan plaatspunten. 

Voorbeeld nr.1: twee deelnemers eindigen samen vijfde. Zij bekomen (5+6):2 = 
5,5 punten. 
Voorbeeld nr. 2: drie deelnemers ex-aequo 8e, bekomen (8+9+10):3 = 9 punten. 

Indien er één hengelaar zonder vis in een sector ei ndigt of er één afwezige 
is, wordt het aantal plaatspunten: laatste plaats +  1. 
Voorbeeld: 23 vissers zijn geklasseerd. Deze zonder  vis: 24 + 1 = 25 p. 
Het aantal punten toegekend aan een visser, die uit gesloten werd of opgaf , 
is gelijk aan het aantal hengelaars in de sector x 2. Voorbeeld: 24 x 2 = 48 
p.    
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Eindklassement 
Dit wordt bekomen door optelling van de behaalde pl aatspunten van alle 
deelnemers van de club in de sectoren van beide ree ksen. 
 
In geval van gelijkheid wordt het gewicht doorslagg evend. 
 
De titelvoerende club verwittigt zijn aanvraag voor  deelname aan het WK 
clubs voor de 31 december van het lopende jaar. Het  BCFC heeft het recht om 
een aanvraag te weigeren.  
Het BCFC verzorgt de inschrijvingen voor het WK. Ve rplaatsing en verblijf 
met de respectievelijke onkosten worden gedragen do or de deelnemende club.  
 
c. Het kampioenschap dames, veteranen, U14 – U18 – U23.   
Opmaken klassement 
Voor deze kampioenschappen, kortom voor kampioensch appen, die in één enkele 
reeks betwist worden, geldt een bijzondere regeling  voor de verdeling van 
de prijzen.  
De deelnemers, die in sectoren verdeeld zijn, zulle n per sector hetzelfde 
aantal prijzen (hoogstens min 1) bekomen.  
Nummeren per sector volgens gewicht (punten) en bij  gelijkheid of 
afwezigheid van vis volgens het laagste plaatsnumme r.  
    
Iedere categorie hengelt afzonderlijk.   
Elke deelnemer mag zich in een hogere categorie ins chrijven. 
Elke categorie is verdeeld in sectoren volgens een deelnemingsrooster. 
Iedereen hengelt één reeks met een duur van minsten s vier uur.  
Alle deelnemers uit de categorie U14 hengelen grati s. 
De hengellengte is 10 m voor U14; voor alle categor ieën bedraagt ze 11,5 m.   
Men is U14 als men geen 14 jaar is op 31 dec. van h et jaar voorafgaand aan 
het kampioenschap; U18 als men geen 18 jaar is op 3 1 dec. voorafgaand aan 
het kampioenschap en U23 als men geen 23  jaar is op 31 dec. voorafgaand aan 
het kampioenschap. 
Men wordt veteraan vanaf het jaar waarin men 60 wor dt. 
Een dame van minder dan 23  jaar mag de categorie kiezen: U23 – U18 – U14 of 
dame. Idem: zo een dame 60 jaar wordt of is, mag ze  eveneens kiezen: dame 
of veteraan. 
 
d. Het kampioenschap andersvaliden. 
Dit kampioenschap is voorbehouden aan andersvalide vissers. De invaliditeit 
moet minstens 50% bedragen en de deelnemer moet ove r een geldige A-
vergunning van het lopende jaar beschikken. Het bew ijs van invaliditeit – 
afgeleverd door een bevoegde instantie – dient bij de eerste deelname of 
bij wijziging van de invaliditeitsgraad – bezorgd t e worden aan de 
verantwoordelijke van de Belgische kampioenschappen . Er wordt gehengeld in 
drie sectoren: één sector met deelnemers, die 1 pun t invaliditeit hebben 
(zie tabellen blz. 29 en 30); de twee overige secto ren met deelnemers die 
met 2 tot 6 punten in voornoemde tabellen voorkomen . Hengellengte 11,5 m 
maximum. Dit kampioenschap is evenwel open, zodat h et gebruik van de 
matchhengel en de bolognaise toegelaten is. Hengellengte hiervan maximum 7  
m. Tot vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd m ag iedereen geholpen 
worden. Daarna is enkel hulp van een begeleider toe gestaan volgens de tabel 
(quotering FIPS)als bijlage 2 op blz. 29. Beiden on dertekenen vooraf in 
tweevoud dit document, waarvan één exemplaar door d e deelnemer en één door 
de verantwoordelijke bewaard wordt.  

B.Algemene richtlijnen 
Het BCFC kan eventueel nog andere bijkomende Belgis che kampioenschappen 
organiseren.  
1.Afwezigheden 
1.1. Een inschrijfgeld om deel te nemen aan een Bel gisch kampioenschap kan 
bepaald worden.  
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Voor ingeschreven afzonderlijken, clubs en verbonde n, die om welke reden 
dan ook, op de wedstrijd niet verschijnen is het in schrijvingsbedrag 
onverminderd verschuldigd.  
De verbonden dragen er zorg voor dat de verschuldig de inschrijvingsgelden 
volledig aan het BCFC of aan de verantwoordelijke v an de Belgische 
kampioenschappen worden overgemaakt.  
De bedragen van de inschrijvingen zijn door de verb onden veertien dagen 
voor de wedstrijd te storten op de rekening van de verantwoordelijke voor 
de Belgische kampioenschappen.  
Sanctie 9  
1.2. Alle inschrijvingen voor de Belgische kampioen schappen kunnen enkel 
gebeuren via de verbondsverantwoordelijken. De insc hrijvingslijsten dienen 
volledig ingevuld en ondertekend te worden. Ze moet en bij de 
verantwoordelijke van de Belgische kampioenschappen  zijn toegekomen voor de 
afgesproken data. Dit is veertien dagen voor het be treffende kampioenschap.  
De inschrijvingen die niet voor de vermelde sluitin gsdatum zijn toegekomen 
worden niet meer in aanmerking genomen. De federale  bevoegde zal zich dan 
zelf moeten verantwoorden bij zijn clubs en leden.  
1.3. Bij afwezigheid in een Belgisch kampioenschap:  schorsing voor de twee 
volgende jaren. Deze sanctie wordt overgedragen bij  overgang van U14 naar 
U18, van U18 naar U23, van U23 naar senioren en dames. Een afwezigheid bij 
ieder kampioenschap dat doorgaat over meer dan één beurt en waarbij aan de 
tweede of derde beurt niet meer wordt deelgenomen g eeft een schorsing voor 
de twee volgende jaren.  
Een club welke inschrijft via haar federatie en afw ezig blijft op het 
kampioenschap interclub krijgt twee jaar schorsing.  Is de schuld bewezen 
van de leden van die club, dan worden de ingeschrev en hengelaars voor twee 
jaar geschorst voor dit kampioenschap, ook na overg ang naar een andere 
club. Wie als verbond één of meerdere toegekende pl aatsen voor het 
individueel of interclubkampioenschap niet bevestig t, moet het forfait 
melden voor de eerste zondag na 15 augustus, zodat de vrijgegeven 
plaats(en) bij herverdeling kan (kunnen) toegewezen  worden. Sanctie 8. 
Afwezigheid op de Belgische kampioenschappen na reg lementaire inschrijving:  
verontschuldigingen, ziektebriefjes enz., moeten in gezonden worden aan de  
verantwoordelijke voor de Belgische kampioenschappe n binnen de dertig dagen 
na het betrokken kampioenschap. 
 
2.Toekenning organisaties. 
Het BCFC stelt vanaf de maand november de kandidatu ren open voor het 
inrichten van de kampioenschappen aan het CCCV en h et CCPC. De 
sportcommissies van de beide gewesten maken een beu rtrol op en verdelen die 
in onderlinge overeenkomst met de bij hun aangeslot en verbonden.  
De federatie die een Belgisch kampioenschap organis eert moet voor 15 maart  
een organisatieplan voorleggen aan zijn eigen sport comité van het gewest, 
die dit dan zal voorleggen ter goedkeuring aan het BCFC.  
De laatste controle op een organisatieplan zal gebe uren voor 15 mei.  
 
3.Geschilprocedure. 
De verantwoordelijke (of de voorzitter van het BCFC ) van de Belgische  
kampioenschappen zal een jury samenstellen per kamp ioenschap uit minimum  
vijf leden van het CCCV of het CCPC. Leden van de j ury moeten zich 
terugtrekken uit de jury indien de te behandelen kl achten gaan over leden 
of clubs uit de eigen federatie. Deelnemers, contro leurs en 
hoofdcontroleurs mogen geen deel uitmaken van de ju ry. Bij stemming over 
geschillen beslist de meerderheid van stemmen.  
De afgevaardigde van het inrichtend verbond houdt t oezicht op een goed en  
regelmatig verloop van het betreffende kampioenscha p. Ieder geval van 
onregelmatigheid dient door de wedstrijdcommissie t er kennis van de jury 
gebracht te worden. Sancties worden alleen door de jury uitgesproken.  
Iedere poging tot bedrog of misleiding, ook indien deze achteraf mocht 
blijken, evenals elk onsportief of aanstootgevend g edrag van de zijde van 
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een deelnemer kan tot zijn diskwalificatie door de jury leiden. De 
betrokkene dient te worden opgeroepen voor verhoor.   
Indien blijkt dat een deelnemer zich schuldig heeft  gemaakt aan een der 
vermelde feiten, kan de jury, buiten de onmiddellij ke uitsluiting, een 
voorstel richten aan het BCFC om betrokkenen voor e en bepaalde tijd van 
verdere deelname aan door of namens BCFC georganise erde wedstrijden uit te 
sluiten.  
De centrale raad van het BCFC aanwezig op de eerstv olgende algemene 
vergadering, beslist bij gewone meerderheid van ste mmen. Een dergelijke 
beslissing dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de betrokkene, aan 
het CCCV of het CCPC, die dit meldt aan het verbond  waarvan betrokkene deel 
uitmaakt.  
Geschillen tijdens de wedstrijd dienen  
-in eerste instantie opgelost te worden in onderlin g overleg tussen de 
visser en de controleur met een gezamenlijk akkoord ;  
-in tweede instantie: worden genoteerd op de voorzi jde (zo nodig 
verduidelijkt op achterzijde) van de fiche. Indien de partijen niet tot een 
akkoord komen wordt de jury erbij gehaald.  
Alle klachten moeten voor de weging ingediend worde n en genoteerd op de 
voorkant van de individuele controlefiche.  
 
4.Afhalen plaatsnummers en prijsuitreiking. 
Op alle kampioenschappen worden de prijzen volgens het barema van het BCFC 
uitbetaald. De kampioenschappen karper in duo en ro ofvis zijn niet 
verbonden aan deze barema’s. 
Het bekomen van de plaatsnummers kan vanaf 2,5 uur voor de aanvang van het 
kampioenschap, op uitzondering van het kampioenscha p voor de mindervaliden 
waarop het kan vanaf 3 uur voor de wedstrijd.  
 
5.Aansprakelijkheid. 
Het BCFC, CCCV, CCPC en alle federaties aanvaarden geen aansprakelijkheid 
voor ongevallen of letsels, van welke aard ook, aan  een of meer deelnemers, 
bestuursleden, juryleden, controleurs of toeschouwe rs overkomen. Dit geldt 
eveneens voor alle openbare wedstrijden en internat ionale ontmoetingen, 
selecties of preselecties van de internationalen.  
 
6.Verkenning organisatie. 
De verantwoordelijke van het BK moet het lokaal en het parcours bezoeken 
indien hij dit nodig acht. Daartoe legt hij een ont moeting vast met de 
lokale verantwoordelijke. De aanwezigheid van de lo kale verantwoordelijke 
is voor hem verplichtend. Hij wordt van datum, uur en plaats op de hoogte 
gebracht. De verantwoordelijke licht het BCFC voor.  Alle mogelijkheden 
worden bekeken om een zo goed mogelijk verloop van het BK mogelijk te 
maken.  
 
7.Organisatie. 
7.1. De organisator stelt alles in het werk om het aantal onderbrekingen in 
en tussen de sectoren tot een minimum te beperken.  
7.2. De weegprocedure voor de nationale kampioensch appen is identiek aan de 
reglementering bij openbare wedstrijden. 
7.3. Het organiserend verbond zorgt voor een lokaal  met permanente 
voorzieningen om het werk in de beste omstandighede n te kunnen uitvoeren. 
Het lokaal is bij voorkeur in de directe nabijheid van het parcours.  
7.4. Het organiserend verbond moet de richtlijnen v an de verantwoordelijke 
ter harte nemen. Deze worden opgestuurd met de dubb els van de getrokken 
visplaatsen. Alleen de omslag met de instructies ma g geopend worden. De 
tweede omslag mag slechts geopend worden bij de aan vang van de 
overhandiging van de nummers op het voorziene uur.  
7.5. Het verbond dat deze werkrichtlijnen niet volg t krijgt een schorsing 
van 2 jaar om te organiseren.  
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HOOFDSTUK 8 
 

Beperkingen – Voederen - Afwijkingen. 
 
Alle gegevens van dit hoofdstuk zijn van toepassing  voor alle openbare  
wedstrijden met de vaste stok, match of bolognaise,  georganiseerd in België 
door verenigingen aangesloten bij het CCPC of CCCV,  en voor de Belgische  
kampioenschappen georganiseerd onder het toezicht v an het BCFC. 
 
Zijn toegelaten: voederen met de hand, de werppijp of met een katapult, die 
met beide handen vastgenomen wordt, of met gebruik van een voederbeker 
(cup). 
Het voeder moet zo vervaardigd en geworpen worden d at geen enkele 
toevoeging om het samen te houden, gebruikt wordt ( b.v. afbreekbare omslag, 
‘sokje’, voederbakje, enz.). 
Bij gebruik van de voederbeker moet de toegelaten h engellengte geëerbiedigd 
worden. Er mag zich bij het gebruik slechts één hengel bove n het 
wateroppervlak bevinden.   
Bij het bijvoederen met gekleefde maden moet de hoe veelheid maden met één 
hand genomen worden. Deze ballen (samengesteld uit maden)om bij te voederen 
mogen echter met beide handen bewerkt worden.  
 
Licht bijvoederen: gebeurt tussen het signaal van h et begin van de 
wedstrijd (derde signaal)en het einde van de wedstr ijd. Het betekent het 
met één hand uit los voeder geknepen voeder gooien,  zonder ondersteuning 
van wat dan ook (dij, emmer, enz.). Voorafgemaakte voederballen en het 
‘cuppen’ ervan zijn bijgevolg ook niet toelaatbaar tijdens de wedstrijd. 
 
Vanaf het tweede signaal is hulp van derden in alle  gevallen verboden.  
Sanctie : 2  
 

A. Beperkingen 
1.Voeder. 
De maximale hoeveelheid aan voeder is vastgesteld o p 17 liter, klaar voor 
gebruik d.w.z. niet aangedrukt en gezeefd, inbegrep en andere additieven. 
Inbegrepen tevens alle granen, pellets en andere ad ditieven en dit op het 
ogenblik van de controle.  
 
Na de voedercontrole mag enkel nog een verstuiver g ebruikt worden. Zie 
afwijking CCCV, blz. 27. 
 
 
2.Aas. 
2.1. Wedstrijden tot maximum 3 uur. 
De hoeveelheid aas (waterlarven en ander) is beperk t tot maximum 2.2 pints. 
2.2. Wedstrijden met duur van meer dan 3 uur: Hoeve elheid aas (waterlarven 
en ander) is beperkt tot maximum 3.3 pints, waarvan  max. 2.2 pints 
waterlarven.  
2.3. De totale hoeveelheid mag niet verminderd word en, maar de hoeveelheid 
waterlarven mag door de organisator verminderd word en tot 1.1 pints. 
Voorbeeld:  max. 2.2 pints = 1.1 pints waterlarven + 1.1 pints ander aas. 
  max. 3.3 pints = 1.1 pints waterlarven + 2.2 pint s ander aas. 
Zie afwijking CCCV, blz. 27.  
Iedere visser moet in het bezit van een aangepaste maat zijn. Een goede 
maat is alleen tot aan de boord gevuld, niet verand erd qua vorm , vermeldt 
de inhoud als origineel object.  
Het aas moet op de haak bevestigd worden zonder beh ulp van enig hulpmiddel.  
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B. Controle 

1. De controle van het voeder en het levend aas moe t gebeuren tussen een 
half uur en een kwartier voor het begin van de weds trijd. De afwezige 
deelnemers kunnen gecontroleerd worden tot bij het signaal van het 
voederen.  
 
2. Bij de controle moeten alle voeders en levend aa s zich bevinden op de 
plaats van de deelnemer. De deelnemer moet aanwezig  zijn op zijn plaats bij 
de controle. 
  
3. De controleurs kunnen geen sancties nemen. Ze ku nnen hun vaststellingen  
noteren op de voorzijde van de individuele fiches v an de deelnemers.  
 
4. De organisatoren kunnen bepalen hoe ze de contro le laten verlopen en 
moeten daarbij de deelnemers niet verwittigen.  
 
5. De controle bestrijkt het materieel, materiaal e n de hulpstukken van een  
deelnemer, zich bevindend op de plaats van de deeln emer.  
 
6.De organisator moet voldoende controleurs voorzie n.  
 
7. De controle van de voeders gebeurt met een maat,  waarvan de inhoud 
gelijk is aan de toegestane maximum hoeveelheid. 
 
8. De doos voor de additieven, waterlarven, wormen… , moet bij controle 
aanwezig zijn zonder perforaties. Altijd mag de doo s slechts gevuld zijn 
tot aan de boordrand, zonder overschot bij het afst rijken van de doos.  
 

 
C. Sancties: 

Bij het niet respecteren van de beperkingen zijn de  sancties  
1. teveel voeder en/of levend aas tijdens de contro le: sanctie 2.  
Bij herhaling: sanctie 3.  
2. Weigering van het toepassen van de controle door  de organisator:  
sanctie 5.  
3.weigering van de controle door de deelnemer: sanc tie 2.  
Bij herhaling: sanctie 3.  
4. De sancties kunnen slechts genomen worden door e en jury, opgericht 
volgens de voorschriften van het voorliggende regle ment . 
 

**************************** 
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Hoofdstuk 9 
 
   

 Sancties 
 

Volgende sancties zijn voorzien bij het niet eerbie digen van het reglement: 
 

Sanctie 1 : Openbare blaam 
Sanctie 2 : Uitsluiting 
Sanctie 3 : Bij herhaling zes maanden schorsing 
Sanctie 4 : Bij herhaling weigering volgende organi satie 
Sanctie   5 :  Bij herhaling weigering organisatie gedurende 1 jaar  
Sanctie   6 : Bij herhaling één jaar schorsing 
Sanctie   7 : Bij herhaling schorsing van drie maan den 
Sanctie 8 : Bij in gebreke blijven verliest het ver bond bij de 

    volgende verdeling evenveel plaatsen als er nie t 
 opgenomen werden. 

Sanctie 9 : 10% toevoeging bij nalatigheid ten bate  van BCFC. 
 

De sancties kunnen slechts opgelegd worden door een  comité (jury), 
samengesteld volgens de bepalingen van het huidig r eglement. 

 
 
 
 
 

******************************************** 
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HOOFDSTUK 10 
 

Bijzondere reglementen 
 
Deze reglementen zijn niet opgenomen in dit hoofdst uk, daar hun specifiek 
karakter regelmatig leidt tot aanpassingen volgens de internationale 
normen. 
 
Andere reglementen van toepassing in de schoot van het BCFC 

1.Preselecties van de internationale seniors. 

2.Selecties van de internationale seniors. 
3.Selecties van de andersvalide internationalen. 
4.Selecties van de internationalen U14 – U18 – U23. 
5.Kampioenschap van België en selecties voor de int ernationalen ‘visserij 
karper in duo’ 
6.Kampioenschap van België en selecties voor de int ernationalen ‘visserij 
roofvis in boot’ 
7.Kampioenschap van België en visserij met de ‘feed er’. 
8.Kampioenschap van België en visserij ‘match en bo lognaise’. 
 
De verschillende reglementen zijn beschikbaar op de  websites: 
 
BCFC : www.bcfc.be 
CCPC : www.peches.be 
CCCV: www.hengelen.be 
 
 

************************************** 
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HOOFDSTUK 11 
 

Afwijkingen 
 

Afwijking: HST. 8 – Beperkingen – controle – afwijk ingen. 
 
Beperkingen. 
1.Voeder. 
In het Vlaamse landsgedeelte – zowel in openbare al s niet-openbare waters – 
blijft bij A – wedstrijden de voederbeperking behou den tot 10 liter. Daar 
kan bijgevolg nog wel water toegevoegd worden en ma g ook nog gezeefd 
worden. 
 
2.Aas. 
Voor de wedstrijden van meer dan drie uur hebben de  verbonden ALV – HVVB – 
KLV – VLL - VLVCK (alle aangesloten bij het CCCV) d e toelating bekomen om 
vanaf 2011 de toegelaten hoeveelheid aas te vermind eren tot 2.2 pints, 
alles inbegrepen. 
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Bijlage 1  

 
INDELING WEDSTRIJDCATEGORIEEN 

 
DE VOLGENDE LETTERS STAAN VOOR HET SOORT WEDSTRIJDEN. 

 
• A Alle wedstrijden met minimum 500 € prijzengeld 
• B Alle wedstrijden minder dan 500 € prijzengeld 
• BK Alle BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 
• BV Alle wedstrijden voor de BEKER van VLAANDEREN 
• C Alle wedstrijden onder de vorm criteria individue el 
• CK Alle wedstrijden onder de vorm criteria koppel 
• D Alle marathonwedstrijden individueel 
• DK Alle marathonwedstrijden met koppels 
• F Alle wedstrijden voorbehouden aan leden van één b epaalde 
         federatie 
• FK Idem als F: per koppel 
• FM Idem als F: match 
• FE Alle wedstrijden met de feederhengel 
• FEK Idem als Fe: per koppel 
• I Alle internationale wedstrijden: preselectie – se lectie – 

oefenwedstrijden en ontmoetingen voor mindervaliden , senioren, 
beloften en jeugd 

• J Alle wedstrijden voor jeugd (max.18j.) en opleidi ngen op 
plaatselijk of landelijk vlak 

• KA Alle karperwedstrijden 
• K Alle koppelwedstrijden (geen criteria of marathon s) 
• KO Alle koppelwedstrijden open 
• MA Alle matchwedstrijden met minimum 500 € prijzeng eld 
• MN Alle matchwedstrijden met minder dan 500 € prijz engeld plus 

prijzen in natura 
• N Alle wedstrijden met uitsluitend prijzen in natur a 
• NS Alle wedstrijden met minder dan 500 € prijzengel d en met 

bijkomende prijzen in natura 
• O Alle wedstrijden zowel met de vaste hengel of mat ch en 

bolognaise waarvan de hengellengte onbeperkt is 
• P Alle wedstrijden die bestaan in het promoten van de hengelaars 

en de hengelsport, evenals de kampioenschappen voor  openbare 
diensten (post, spoorwegen, enz.) 

• R Alle wedstrijden waarbij meerdere clubs tegenover  elkaar 
uitkomen 

• RV Alle wedstrijden voor de roofvisserij 
• T Alle wedstrijden die hun verloop krijgen met een ploeg 

bestaande uit drie hengelaars waarvan elke hengelaa r van het 
trio plaats neemt op een ander hengelwater 

• TD Idem als T: marathonwedstrijd 
• TK Idem als T: ploegen bestaande uit drie koppels 
• TR Alle wedstrijden met een ploeg bestaande uit dri e hengelaars 

die allen op eenzelfde plaats hengelen en op eenzel fde 
hengelwater 

 
----------------------------------------------------------- 
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Bijlage 2 
 

A.Tabel toegestane hulp andersvaliden 
 

Toegestane hulp door de begeleider 
 

Naam van de visser: 
 
Punten handicap: 
 
Naam van de begeleider: 

 
                                            Punten ‘handicap’ 

 7 punten  6 & 5  punten   4 punten  3 punten  2 punten  1 punt  

 toegestaan  toegestaan  toegestaan  toegest aan toegestaan  toegestaan  

Handelingen:  ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen ja neen 

lijn in het water brengen X   X  X  X  X  X 

aanslaan van de vis  X  X  X  X  X  X 

vis inhalen  X  X  X  X  X  X 

voorbereiding hengelmateriaal X  X  X  X  X   X 

voorbereiding lokvoeder X  X  X  X  X   X 

zwaar voederen X  X  X   X  X  X 

bijvoederen X  X  X   X  X  X 

de haak beazen X  X  X   X  X  X 

de vis scheppen X  X  X  X   X  X 

de vis onthaken X  X   X  X  X  X 

herstellen van een lijn (visactie             

verplicht onderbroken tot einde  X  X  X  X   X  X 

                herstelling)             

overbrengen van het klaarge-             

maakte materiaal naar de X  X  X  X  X  X  

hengelplaats             

 
De hengelaar en zijn begeleider aanvaarden de hulp, 

zoals bepaald in bovenstaande tabel, 
 
 
 
 
 
 
 

 De hengelaar                                                                                        De begeleider 
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B.Toekenning punten andersvaliden 

 
7 punten: 
- blinde visser 
 
6 punten: 
- visser waarvan een bovenste lidmaat totaal onbrui kbaar is (verplicht 
  afleveren van een medisch getuigschrift). 
 
- visser met een gedeeltelijke amputatie van een bo venste lidmaat, 
  met daarenboven een totale afwezigheid van bewegi ng en spierkracht 
 (verplicht afleveren van een medisch getuigschrift ). 
 
5 punten: 
- visser met een gedeeltelijke amputatie van een bo venste lidmaat, maar 
  waarvan het resterende deel beweeglijk is en gebr uikt kan worden. 
 
- visser waarvan een bovenste lidmaat gedeeltelijk onbruikbaar is(verplicht 
  afleveren van een medisch getuigschrift) 
 
4 punten: 
- visser in een rolstoel,die niet kan vissen zonder  zijn stoel, maar met 
  volledige beweeglijkheid van de bovenste ledemate n.. 
 
3 punten: 
- visser met één of beide onderste ledematen  met e en totale afwezigheid 
van beweging en spierkracht, wat hem belet zich zon der hulpmiddel recht te 
zetten. Hij beschikt niettemin over volledige bewee glijkheid van de romp en 
de bovenste ledematen. (verplicht afleveren van een  medisch getuigschrift). 
 
2 punten: 
- visser in een rolstoel, die kan vissen zonder zij n stoel en beschikt over 
  een volledige beweeglijkheid van de romp en de bo venste ledematen. 
 
- visser, waarvan één been geamputeerd is. 
 
- visser, die gehandicapt is aan de beide benen, ma ar zich kan bewegen 
  zonder uitwendige apparaten of rolstoel. 
  
1 punt: 
- visser met één of andere lichamelijke zichtbare o f niet zichtbare 
  handicap die aangetoond moet worden met een bewij s van minstens 70% 
  onbekwaamheid.(verplicht afleveren van een erkend  bewijsmiddel). 
 

_________________________________ 

 
 
 
 

 


