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Ontwerp naar het pv van de BCFC -bijeenkomst van 24 oktober 2009. 
 

Bijzonder reglement voor het vissen met de matchhengel. 
(Hoofdstuk 10 van het NIEUWE reglement voor openbare wedstrijden 

De deelname aan een openbare wedstrijd ‘match’ vereist een 
bijzondere vergunning (M) afgeleverd door de verbonden, aangesloten 
bij het CCPC of het CCCV. 

Het huidig reglement is van toepassing bij alle openbare 
wedstrijden ingericht onder de modaliteit Matchhengelen, zowel via 
CCPC als via CCCV, evenals bij alle inrichtingen onder de 
verantwoordelijkheid van het BCFC in het kader van deze discipline. 
De bepalingen van dit reglement zijn uitsluitend voorbehouden aan het 
vissen met de matchhengel. Evenwel zijn de artikelen van dit 
reglement, die niet in tegenspraak zijn met het deze van het 
nationaal competitiereglement, van toepassing. 

 
1.Toegelaten hengelmethoden. 
1.1 Materiaal. 
 Het materiaal omvat verplicht een molen en een dobber. 
   Alleen enkelvoudige haken zijn toegelaten. Overlood hengelen is 
   absoluut verboden. (De ballast van de lijn mag de draagkracht van de 
   dobber niet overtreffen). 
 De lengte van de hengel is beperkt tot maximum 7 m.   
1.2 Verplichtingen. 
a) Het is verboden, zelfs voor aanvang van de openbare wedstrijd, te 
   peilen met een gewone hengel.   

Sanctie: 2 - 3 
b) Het vissen met de bodemlijn met loodverzwaring of zonder dobber is 

verboden. Tevens het gebruik van een onderlijn of een ballast als 
zijlijn, lepels, kunstvliegen, lokazen samengesteld uit dode of 
levende vissen evenals deze vervaardigd uit viseieren. 
Sanctie: 2 - 3 

c) Het is verplicht om minstens vijftien meter uit de boord te vissen. 
  Sanctie: 2 - 3 
d) De deelnemers brengen hun materiaal op hun plaatsnummer aan. 

  Sanctie: 2 – 3 
 
2. Beperkingen. 
2.1 De duur van de wedstrijden is vastgesteld op 5 uur zonder 

onderbreking. 
2.2 Aas en lokaas. 
a) Lokaas 
 De maximale toegelaten hoeveelheid is vastgesteld op 17 liter , klaar 
   voor gebruik. Dit betekent: gezeefd, niet aangedrukt met inbegrip van 
 aarde, grind, maïs, graan, hennepzaad, pellets, enz. of om het even 
   welk toevoegsel. Na de controle is enkel de verstuiver nog 
   toegelaten. 
 In het Vlaams gewest zowel in bevaarbare en bevlotbare waters als in  
 niet-bevaarbare is het lokaas voor A-wedstrijden beperkt tot 10  
   liter aangedrukt voeder.   
b) Aas. 
 De toegelaten hoeveelheid azen (waterlarven en andere) is vastgesteld 
   op een maat van 4.4 pints (waarvan maximum 2.2 pints waterlarven). 
 De maximale toegelaten hoeveelheid aas mag door de inrichter niet 
   verminderd worden. 

 Een beperking is toegestaan: de inrichter heeft de mogelijkheid om 
 waterlarven, zelfs aan de haak, te verbieden of de hoeveelheid  
 waterlarven te beperken tot max. 1.1 pints. 
 Voorbeeld: max. 4.4 pints aas = 1.1 pints waterlarven + 3.3 pints 
 ander aas. 
 De hoeveelheid haakaas moet niet in de maatdoos aangeboden worden. 
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 Elke visser moet in het bezit zijn van de gebruikte maatdozen. Ze  
 mogen niet geperforeerd of gewijzigd zijn en hun oorspronkelijke 
 inhoud vermeldend. 
 Sanctie: 2 - 3  
 
 2.3 Opmaken klassement 

Voor deze kampioenschappen, kortom voor kampioenschappen, die in één 
enkele reeks betwist worden, geldt een bijzondere regeling voor de 
verdeling van de prijzen.  
De deelnemers, die in sectoren verdeeld zijn, zullen 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 plaatsnummer.  
 

 
3. Inrichting. 

   3.1 De afstand tussen de deelnemers bedraagt minstens 20 meter. 
  Sanctie: 1 - 4 

3.2 Wedstrijden worden ingedeeld in sectoren met hoogstens 15 
    deelnemers. 
  Sanctie : 1 - 4 
3.3 De controle geschiedt 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd. 
3.4  Signalen : 

 
De proeven worden aangekondigd met behulp van signalen. De signalen 
moeten duidelijk hoorbaar zijn.  

   
1e signaal: wordt gegeven 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd. 
Aanvang van de voedercontrole. De deelnemer moet bij de controle op 
zijn plaats zijn. Alle materiaal moet ter plaatse zijn. Het leefnet 
mag in het water geplaatst worden.  
2e signaal: vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd. Het zwaar 
voederen kan starten. Alle hulp is vanaf dit moment verboden 
3e signaal: aanvang van de wedstrijd. Het zwaar voederen stopt en het 
vissen start.  
4e signaal: vijf minuten voor het einde van de wedstrijd.  
5e signaal: einde van de wedstrijd. Alleen de vissen gevangen en uit 
het water vanaf het begin van laatste signaal (zo zij op meerdere 
plaatsen niet gelijktijdig gegeven worden) worden meegeteld.  
Sanctie: voor iedere inbreuk tegen de signalen: 2 
          

4. Bepalingen betreffend de barema’s.  
CCPC en CCCV zijn vrij om hun eigen barema’s op te leggen aan hun 

   leden. 
Voor het kampioenschap van België worden de bijzondere barema’s 
‘kampioenschappen van België’ toegepast.  

 
5. Sancties. 
 Niet eerbiedigen van het reglement heeft volgende sancties tot 
   gevolg : 
 
 Sanctie 1   : Openbare blaam 
 Sanctie 2   : Uitsluiting 
 Sanctie 3   : Bij herhaling schorsing van zes maanden 
 Sanctie 4   : Bij herhaling weigering van een volgende inrichting 

  
De sancties mogen - in overeenstemming met de schikkingen van het 
huidige reglement - slechts opgelegd worden door een comité (jury). 
 

******************* 


