
Reglement KVB-jeugd 

1. Er wordt gevist volgens het principe catch and release dus de vis wordt zoveel als mogelijk 

levend teruggezet. Maatse vissen mogen eventueel wel bijgehouden worden mits na meting 

de staart wordt afgeknipt. De gevangen vis wordt tot de controle bewaard in een voldoende 

grote emmer. 

2. Er zijn 2 leeftijdscategorieën. 

0-12jaar: Vanaf 6 jaar dient er volledig zelfstandig uitgedraaid en ingeworpen te worden. 

Indien er toch geholpen wordt met inwerpen en uitdraaien, zal de visser per direct uit de 

wedstrijd gezet worden en telt deze verder niet mee voor het klassement. Verder mag er wel 

geholpen worden met beazen van onderlijn, stok in steun plaatsen, lijntjes wisselen, 

gevangen vis onthaken enz. 

12-18j: De deelnemers in deze categorie dienen op 01 Januari de leeftijd van 12 jaar bereikt 

te hebben. De visser dient alles volledig zelfstandig te doen. Indien er toch geholpen wordt 

met inwerpen en uitdraaien, zal de visser per direct uit de wedstrijd gezet worden en telt 

deze verder niet mee voor het klassement.  

In elke categorie wordt na einde van de 4 wedstrijden de Belgische kampioen bekend 

gemaakt. Om de kampioen vast te stellen, wordt van de 3 beste uitslagen een klassement 

opgemaakt.  In geval van ex-aequo zullen de beste dagklassementen primeren, dan het 

meest aantal vissen, dan de zwaarste vis. 

3. Elke deelnemer dient aangesloten te zijn bij een, bij de VFK aangesloten club. Dit i.v.m. 

verzekering voor gebeurlijke ongevallen. De VFK is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 

ongevallen als de deelnemer niet is aangesloten bij een nader te bepalen club en kan dus 

niet aansprakelijk gesteld worden. 

4. Plaatsnummers van de deelnemers worden bepaald door loting. 

5. Er wordt gevist met 1 hengel. Reservehengel mag klaar staan, molen mag gemonteerd zijn, er 

mag echter GEEN onderlijn aan bevestigd zijn aan de reserve hengel. De reservehengel moet 

achter de deelnemer staan met de hengeltop weg van de zee. 

6. Gebruik van kunstaas en witjes is niet toegestaan. 

7. Er mogen maximaal 3 enkelvoudige haken per onderlijn gemonteerd worden. 

8. Om in te werpen is waden tot kniehoogte toegestaan. Een diepere mui mag overschreden 

worden indien de zandbank ervoor droog is. 

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 15 januari 2022. 

 


