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Reglement BCFC voor het Belgisch Kampioenschap,

 

en selectie voor het wereldkampioenschap

 

Discipline : Karper vissen in ‘ duo ‘

  

1. Organisatie.

  

1.1 Het Belgisch Kampioenschap wordt georganiseerd door het B.C.F.C. 
1.2 Mogen slechts deelnemen, de leden van een federatie aangesloten bij het CCPC of het CCCV, houder van 

een wedstrijd vergunning +  match en die niet geschorst zijn door het BCFC, CCCV of het CCPC. Zij moe-
ten ingeschreven worden door hun federatie en de leden van de ploeg moeten van Belgische nationaliteit 
zijn en deel uitmaken van dezelfde federatie. De deelnemers zullen altijd hun nationaliteit moeten kunnen 
bewijzen aan de hand van hun identiteitskaart. 

1.3 Geen enkel deelnemer zal ten individuele titel toegelaten worden. 
1.4 Een verplicht inleggeld bepaald door het BCFC is voorzien voor de selectie.  

2. Loting

  

2.1 De loting zal gebeuren ter plaatse door de afgevaardigde van het BCFC, verantwoordelijk voor het Belgi-
sche kampioenschap. 

2.2 De verantwoordelijke van het BCFC beslist de manier van loting in lijn of in sectoren in functie van het 
hengelwater en het aantal ingeschreven koppels. 

2.3 In rivieren en kanalen, zal het nummer 1 zich altijd bevinden stroomafwaarts van het  parcours. In meren, 
vijvers enz. zal het nummer 1 zich steeds bevinden links als men naar het water kijkt en het uitleggen van 
de nummers zal gebeuren van links naar rechts.  

3. Algemene regels

  

3.1 Iedere ploeg beschikt over minimum 90 minuten om zich naar zijn plaats te begeven en zich klaar te maken; 
tijdens de voorbereiding mogen de deelnemers geen hulp krijgen van wie dan ook.  
Het is toegelaten gebruik te maken van een dreg en in het water te gaan om zijn plaats te kuisen van algen en 
planten enz en dit tot 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd (1°signaal), tenzij een lokaal reglement 
dit verbied. 
Na het eerste signaal zie art.3.6. 

3.2 De deelnemers moeten de wettelijke maten van de karpers naleven, wanneer nodig. (eventuele regionale 
reglementen) 
De vissen worden gehouden in karperzakken (één per karper) en de zakken moeten over hun ganse lengte 
onder water blijven en dit voor de ganse duur van de wedstrijd. Geen enkel ander middel ter bewaring zal 
gebruikt worden. De deelnemers moeten zich voorzien van hun eigen karperzakken. De visser die een ge-
mutileerde vis aanbied bij de weging zal bestraft worden. (Elke vis, beschadigd door gebrekkige zorgen zal 
niet gewogen worden.) 

3.3 De samenstelling van de voeders (het levend aas van dierlijke oorsprong of dood aas en de eieren van vissen 
zijn verboden) moet van natuurlijke aard zijn.  Producten van metaalachtige oorsprong zijn verboden. De 
melen zijn verboden,  enkel de granen,  ’boullies ‘en ‘pellets’ zijn toegelaten; het gebruik van zuivere leem 
en betonite is toegelaten om het voeder te kunnen inwerpen. 
De organisatoren hebben de mogelijkheid om de hoeveelheid voeder te beperken na akkoord van het BCFC. 
In geval van beperking van de voeders, zullen deze nagemeten worden (gekookt of afgegoten) en onderwor-
pen worden aan de controle van de organisator.  Bij het einde van de wedstrijd mogen de resten van het voe-
der en aas niet in het water geworpen worden. 

http://www.bcfc.be
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3.4 De wedstrijd zal doorgaan in één enkele proef, waarvan de duur zal bepaald worden door het BCFC.  In 

geval van onderbreking (vb. onweer zie art 8.1)zal de duur van de onderbreking beschouwd worden als deel 
van de proef. De proef zal geldig zijn wanneer de duur tenminste gelijk is aan de helft van de voorziene 
duur. 

3.5 De lengte van de hengels is beperkt tot 4.00 m. 
3.6 A) De montages mogen enkel met behulp van de hengel op de visstek geworpen worden. 

B) Slechts één enkele haak per lijn is toegelaten en  het vissen «met  het haar » is verplicht. 
C) Enkel de traditionele viswijze met een loodverzwaring van minimum 50 gram wordt toegelaten. 
In geval van breuk, moet het type montage van die aard zijn dat de vis zich gemakkelijk van het lood kan 
ontdoen. 
D) Het gebruik van een voederveer is verboden. 
E) Het vissen met dobbers is verboden. 
F) Het vissen met een  swing feeder, een swing tip en of een quiver tip is verboden. 
G)De ‘pendel’ worp is verboden. 
H)De radio bestuurde toestellen evenals echosondes zijn verboden. 
K)De beetverklikkers van het type «eekhoorn » of akoestisch zijn toegelaten. 
L)Schuine inworpen zijn verboden. 
M)De bevochtigde vismatten waarop de gevangen vis wordt neergelegd  zijn verplicht. 
N)De vistenten zijn verplicht. 
O)Het is verboden om het water te verlichten met behulp van lampen of schijnwerpers; het gebruik van een 
hoofdlamp in de landingszone is toegelaten tijdens het scheppen van de vis. Verlichting in de tent is toegela-
ten. 
P)Het is toegelaten in het water te gaan tot de diepte van  knielaarzen. 
Q)De installatie zone van de ploeg is beperkt tot 10 meter “5 meter langs beide zijden van het plaatsnum-
mer”. 
R)De visstekken kunnen afgebakend worden aan de hand van lichtgevende bakens of niet; bakens die gedu-
rende de wedstrijdduur mogen blijven, maar die verplicht worden weggenomen op  het einde van de wed-
strijd. 
S)Bij het einde van de wedstrijd moet de visplaats in een perfect propere staat achtergelaten worden. 
T)Een bij toeval gevangen vis, niet gehaakt in de bek is geldig. 
U)Het vrijwillig harpoeneren van een vis is verboden. 

3.7 De deelnemers mogen zoveel hengels klaar zetten als ze willen, maar ze mogen slechts met maximaal 4 
hengels per duo  gelijktijdig vissen. (hengel om te voederen niet inbegrepen) 
De reserve hengels mogen in geen geval rusten op de hengelsteunen en moeten vertikaal worden gezet, 
zichtbaar en achter de hengelplaats teneinde alle twijfels aangaande hun gebruik te voorkomen. 

3.8 Enkel de deelnemers mogen de landingsnetten bedienen. 
3.9 Het is de deelnemers niet toegelaten eender welke hulp te ontvangen van wie dan ook. 
3.10  Eerste signaal: de vissers mogen beginnen met zwaar voederen; hiervoor zijn 15 minuten voorzien. 

Enkel het voederen met de hand of met een katapult bediend met beide handen of cobra zijn toegestaan. 
De katapult op drievoet en de voederraket is verboden. 
Het voeder moet samengesteld zijn en geworpen worden, zonder toevoeging van klevende additieven behal-
ve  bio-oplosbare zaken. 
Tweede signaal: geeft het begin van de wedstrijd aan, vanaf nu mogen de vissers slechts licht voeder ge-
bruiken ”boullies,  granen en pellets” en dit op discrete wijze. 
Derde signaal: verwittigt de vissers dat er slechts 15 minuten blijven voor het einde van de wedstrijd. 
Vierde signaal: geeft het einde van de wedstrijd aan. Een bijkomende termijn van 15 minuten wordt toege-
staan om een vis uit het water te halen die voor het einde van de wedstrijd werd gehaakt. ”vierde signaal”  

4. De weging.  

4.1 De weging zal uitgevoerd worden door een ploeg van 2 personen per sector(en). 
De wegingen zullen plaats vinden binnen de best mogelijke termijnen in functie van de vangsten. 
Eén persoon zal verantwoordelijk zijn voor de weging. 
Een andere persoon zal de gewichten noteren op de voorziene documenten. 
De viszak, geleverd door de organisatie moet verplicht gebruikt worden voor de weging van elke vis; hij zal 
bevochtigd worden en de balans zal afgesteld worden bij elke weging. Tot de komst van de weegploeg op de 
visplaats, moet  de ploeg  de karperzak(ken) in het water laten. De vissen worden door de deelnemer aan de 
weegploeg gegeven. Ze worden gewogen en na de weging worden de vissen terug in het water gezet. Deze 
terugzetting in het water zal met de nodige zorg gebeuren. 

4.2 Eén visser van de ploeg moet tegenwoordig zijn, teneinde zijn weging te controleren en het document waar-
op het gewicht van zijn vangst werd genoteerd te ondertekenen.  
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4.3 Geen enkele klacht zal aanvaard worden aangaande het gewicht, na de weging; het terugzetten van de vis in 

het water en het ondertekenen van het weegdocument.   

5. De jury.

  
5.1 Een jury, bestaande  uit 3 leden  zal samengesteld worden met als doel  de eventuele klachten te onderzoe-

ken en de voorziene sancties in het reglement toe te passen. 
De leden van de jury moeten zich terug trekken uit de jury, wanneer de te onderzoeken klacht betrekking 
heeft op een lid of een ploeg van hun federatie. De deelnemers mogen geen deel uit maken van deze jury. 

5.2 De klachten, behalve deze aangaande het klassement, moeten aan de jury worden voorgelegd. 
De klachten moeten ingediend worden tijdens de doorgang van de weegploeg en op de rugzijde van het con-
trole blad worden genoteerd. 
De klachten die betrekking hebben op het klassement moeten geformuleerd worden ten laatste 15 minuten 
na het uithangen van de officiële resultaten. 
Bij elke klacht moet er verplicht een waarborg van € 5.00 gestort worden;  in het geval dat de klacht niet 
aanvaard wordt door de jury, zal de waarborg gestort worden in de kas van het BCFC. 
De inbreuken en de waarschuwingen moeten aan de jury worden gemeld, enkel de jury kan een diskwalifi-
catie uitspreken.  Elke bestrafte visser moet hiervan onmiddellijk worden ingelicht. 
Alle genomen beslissingen door de jury zijn definitief.  

6. Barema van sancties.           

A. Verwittiging voor inbreuken op artikelen: 3.1-3.6-3.7-3.8-3.9-3.10 
B. Diskwalificatie voor inbreuken op artikelen: 3.2-3.3-3.5 en na herhaling  op een waarschuwing op de ar-
tikelen: 3.1-3.6-3.7-3.8-3.9-3.10    

7. Klassement.

  

7.1  In lijn of in sector zie art. 9  

7.2 Het klassement zal opgemaakt worden door het BCFC  

8. In geval van onweer.

   

8.1 a. Tijdens of gedurende de voorbereiding. 
Geen enkele deelnemer zal de toelating krijgen om zich op zijn plaats te installeren, noch zijn materiaal 
klaar te maken; een signaal zal het onderbreken van of het stoppen van de voorbereiding aangeven.  Indien 
de atmosferische omstandigheden het toelaten en binnen de limiet van de mogelijkheden van het uurschema, 
zal de wedstrijd normaal kunnen doorgaan of beperkt worden in tijd.  

b. Het onweer breekt los tijdens de wedstrijd. 
Onmiddellijk stopzetten van de wedstrijd; (signaal van de organisatie) en de vissers zoeken bescherming. De 
vissen aan de lijn voor of tijdens dit signaal mogen gevangen worden en tellen mee. Indien de atmosferische 
omstandigheden het toelaten, herneming van de wedstrijd door een signaal dat de vissers toelating geeft hun 
plaatsen te vervoegen.  Een nieuw signaal 5 minuten later, betekent het hervatten van het vissen.   

9. 9.   Klassement van het Belgisch Kampioenschap.  

  

9.1 Klassement. 
a) in lijn: 
Geklasseerd in functie van het totaalgewicht. 
Het klassement per gewicht. (1 punt per gram): de ploeg met het grootste gewicht zal eerste geklasseerd 
worden en zo verder. 
Indien men door beperkte vangsten de deelnemers niet kan scheiden (zonder vis), zullen de ploegen voor 
het opvullen van de plaatsen, gekozen worden tussen de geselecteerden van het vorig jaar in volgorde van 
hun klassement behaald op het laatste wereldkampioenschap. 
Ze moeten in elk geval deelgenomen hebben aan het kampioenschap van het lopend jaar.   
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b) in twee sectoren: 
Kwalificeren zich de twee duo winnaars van hun sector, eerste en tweede geklasseerd in functie van het ge-
vangen gewicht en de beste van de tweede geklasseerde van de sectoren, wordt derde.  

Vb: 
Sector A                       Sector B 

1.Van Himst/Scifo   17250pt (1) 1. Tintin/Milou                     16950pt (2)

 

2. Merck/Van Impe   10560pt 2. Vaillant/Watsons             13750pt (3) 

3. Dupont/Dupont      8360pt 3. Le petit/Le grand               10250pt 

 

c) 3 sectoren: 
De drie winnaars van de sectoren zullen 1° , 2° , 3° , en de 3 tweede worden 4° 5°  6° geklasseerd in functie 
van hun gevangen gewicht. 
Vb: 

Sector A Sector B Sector C 

1. Van Himst / Scifo       
17250 pt (1) 

1. Dupuit M / Lepuite 
14800 pt (3) 

1. Tintin/Milou                     
16950 pt (2) 

2. Merckx / Van Impe L 
10560 pt  

2. Lefort P / Lefaible T 
11250 pt 

2. Vaillant/Watsons S            
13750 pt 

3. Dupont / Dupont T 
83360 pt  

3. Lebeau M / Lelong P 
8250 pt 

3. Lepetit/Legrand P              
10250 pt 

  

Ingeval dat er in 1 of 2 sectoren de vissers zonder vis zouden zijn  
a) Indien in 1 sector alle deelnemers zonder vis zijn, wordt het klassement op gemaakt tussen de 

twee sectoren met vis. 
Vb: 

Sector A Sector B Sector C 

1. Van Himst / Scifo       
17250 pt (1) 

1. 0 pt                   1. Tintin/Milou                     
16950 pt (2) 

2. Merckx / Van Impe L 
10560 pt  

2. 0 pt 2. Vaillant/Watsons S            
13750 pt (3) 

3. Dupont / Dupont T 
8336 pt  

3. 0 pt 3. Lepetit/Legrand P              
10250 pt 

 

b) 2 sectoren zonder vis, het klassement wordt enkel gemaakt met de sector met vis: 
Vb: 

Sector A Sector B Sector C 

1. Van Himst / Scifo       
17250 pt (1)    

2. Merckx / Van Impe 
10560 pt (2)    

3. Dupont / Dupont  
83360 pt (3)   

 

In dit geval worden gekwalificeerd: de beste ploegen die vis gevangen hebben.   
Bij gelijkheid van gewicht: voorrang aan de ploeg die de grootste vis gevangen heeft. In geval van een 
nieuwe gelijkheid: voorrang aan het grootste gemiddelde gewicht. (totaal gewicht gedeeld door het aantal 
vissen)    In geval van totale gelijkheid, worden de ploegen op dezelfde plaats gerangschikt, de volgende 
ploeg krijgt een aantal punten gelijk aan het aantal ex-aequo’s. (vb. 2 ploegen klasseren zich op 7,de vol-
gende klasseert zich op 9)  
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10. Selecties voor het WK karper in “DUO”.

   
10.1  Er wordt een selectie georganiseerd door het BCFC voor  het vormen van “internationalen: karpervissers”.  

Het reglement FIPSed, discipline karper blijft van toepassing. 
10.2  Deze internationalen (minimum leeftijd 18 jaar) worden gekozen uit 15 duo’s. 9 uit de selecties + 6 van de 

Belgische kampioenschappen. 
- Voorbeeld: Vorming van de duo’s voor de selecties van het WK 2004. 
- De 9 duo’s geklasseerd tijdens de selectie 2003. (dezelfde hengelaars en op voorwaarde dat zij deelnemen 
aan het BK van het jaar 2004) 
- De 6 eerste duo’s geklasseerd tijdens het BK van het jaar 2004. 
Dezelfde modaliteiten blijven van toepassing voor de volgende jaren. 

10.3  Er  zullen een aantal extra duo’s geselecteerd worden tijdens het BK (7e , 8e, enz.), zoveel als nodig om 15 
internationale duo’s te vormen. 

10.4  Worden geselecteerd, zij die voldoen aan de voorwaarde overeengekomen tussen het BCFC, als enige be-
voegd om te onderhandelen en de sponsors, de ploegen die 1°, 2°, en 3° van het bedoelde kampioenschap. 
Ingeval dat één van de ploegen (1°, 2° en 3°) de selectie niet zou aanvaarden of niet voldoet aan de overeen-
gekomen voorwaarden tussen het BCFC en de sponsors, zal de vierde geklasseerde ploeg gekwalificeerd 
zijn en zo verder. 

10.5 Indien door beperkte vangsten men de deelnemers niet kan scheiden(zonder vis), zullen de ploegen gekozen 
voor het opvullen van de plaatsen gekozen worden aan de hand van het klassement van het laatste BK. 

10.6 Een gekwalificeerd duo dat de selectie weigert zal niet gesanctioneerd worden onder de volgende voorwaar-
den: 
a) wanneer hij de verantwoordelijke gewaarschuwd heeft voor de selectie. 
b) in geval : zie 10.7 
Sanctie: 2 jaar verbod voor deelname aan de selecties. 

10.7  In het geval een gekwalificeerd lid van de ploeg “duo’s” forfait verklaart. 
a) Meer dan 15 dagen voor het WK. (zie 10.4) 
b) Minder dan 15 dagen voor het WK  kan de afgevaardigde de delegatie aanpassen in akkoord met de twee 
voorzitters van de sportcommissies. (CCPC en CCCV) 

10.8 De leden van de gekwalificeerde duo’s moeten de onderrichtingen volgen van de bestuursleden van het 
BCFC, gedurende het wereldkampioenschap en het officieel verblijf. 

10.9 Het BCFC kan een selectie weigeren voor de volgende jaren, aan de leden van een duo, die de onderrichtin-
gen niet willen opvolgen of waarvan het gedrag de goede geest en de samenhorigheid van de delegatie zou 
schaden. 

10.10  De geselecteerde vissers moeten verzekerd zijn en een medisch certificaat voorleggen, waarin verklaart     
wordt dat zij geschikt zijn om aan wedstrijd vissen deel te nemen. 

10.11 Tijdens het wereldkampioenschap zal 20% minimum van de onkosten ten laste zijn van de geselecteer-
den.  

11. ALGEMEENHEDEN: 

  

11.1 Door deel te nemen aan het Belgisch kampioenschap, demonstraties, internationale ontmoetingen, wereld-
kampioenschappen enz, kan de visser in geen geval de organisatie, noch het BCFC verantwoordelijk stellen 
voor mogelijke ongevallen die hem zouden overkomen of die hij zou veroorzaken aan een andere deelne-
mer of aan een derde persoon. 

11.2 Elke deelnemer moet integraal het reglement van de wedstrijd respecteren. 
11.3 De gevallen niet opgenomen in het huidig reglement zullen door de afgevaardigde van het BCFC worden 
        beoordeeld, dewelke onmiddellijk en ter plaatse de vereiste beslissingen zal nemen. 
11.4 In geval van een geschil omtrent de interpretatie van dit reglement, zal enkel de Franstalige versie be-

schouwd worden als origineel en als referentie.      

Vertaling:  André Bocken. 


