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SPORTREGLEMENT  VFK 

 

 

 

Aangepast na de algemene vergadering van 15 januari 2022 

 

 

1. Worden tot de wedstrijden toegelaten, alle leden van de VFK op voorwaarde dat ze zelfstandig 

kunnen presteren, t.t.z. zelf beazen en inwerpen.  Indien nodig mag hulp geboden worden bij 

het landen van een grote/zware vis.  Jeugdleden beneden 12 jaar mogen echter wel geholpen 

worden bij het beazen, onthaken van vis e.d., zij moeten echter wel zelf inwerpen en uitdraaien.  

Bij wedstrijden KvB zijn ook niet VFK-leden toegelaten. 

 

2. Het inleggeld wordt jaarlijks op de algemene vergadering van de VFK bepaald en is voor alle 

aangesloten clubs gelijk.  

Inleggeld bedraagt 12€ per persoon 

 

3. Elke deelnemer mag zich slechts éénmaal inschrijven per wedstrijd. 

 

4. De aanduiding der plaatsen gebeurt door loting, dit kan manueel of door gebruik van een 

aangepast computerprogramma.  Bisnummers worden gescheiden door minstens 4 plaatsen, 

begeleiders van jeugdleden worden gescheiden door minstens 1 plaats, op verzoek en na goed-

keuring door de raad van bestuur mogen jeugdleden naast de begeleider geplaatst worden. 

 

5. Deelnemers met een beperking (bvb hartproblemen), kunnen een bevoorrechte plaats 

aanvragen.  Dit is een gemakkelijk bereikbare plaats zodat de fysieke inspanning beperkt 

wordt.  Deelnemers die echter in teamverband vissen of die ingeschreven zijn voor de 

selectieproeven voor het wereldkampioenschap of een interlandenwedstrijd, kunnen GEEN 

bevoorrechte plaats bekomen.  Deelnemers die wel een bevoorrechte plaats krijgen kunnen 

echter GEEN bisnummers meer aanvragen met andere deelnemers, dit om een betere spreiding 

over het parcours te bekomen. 

 

6. Enkel het vissen met een werphengel is toegestaan.  De onderlijn dient één geheel te vormen 

met de hoofdlijn van de hengel.  Het nazenden van een tweede lood wordt enkel toegelaten op 

een staketsel echter zonder haaklijntje aan bevestigd.  Op een staketsel mag de vis gelicht 

worden op de plaats waar hij boven water komt. 

 

7. Het vissen met een dobber of vlotter is niet toegestaan.  Het gebruik van drijvende parels is wel 

toegestaan zolang ze gebruikt worden conform het CIPS/FIPS-M reglement ttz de parels mogen 

niet groter zijn dan 15 mm, er mogen maximum 3 parels per onderlijn gebruikt worden en ze 

mogen enkel op de haaklijntjes gemonteerd worden, niet op de hoofdlijn. 
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8. De grootte van de haken is vastgelegd conform het CIPS/FIPS-M reglement. Dit betekent dat de 

grootte van de bocht minimum 7mm moet zijn.  

                 7mm 
 

Controles hierop zullen worden uitgevoerd door de stewards en bij vaststelling van het 

overtreden van deze regel zal dit op de kaart genoteerd worden als klacht. Er wordt dan nadien 

een sanctie opgesteld conform het “reglement van interne orde”. 

 

9. Iedere aassoort is toegelaten met uitzondering van kunstaas, gekleurde kralen worden niet als 

kunstaas aanzien.  Het in bezit hebben van verboden aassoorten wordt bestraft met een 

schorsing van minimum 3 jaren.  Het voortdurend inwerpen en uitdraaien (lepelen) evenals het 

voederen op de visplaats is verboden. 

 

10. De deelnemers mogen slechts één hengel gebruiken voorzien van een onderlijn met maximum 3 

enkelvoudige haken.  Het ter beschikking hebben van een reservehengel + molen is toegelaten.  

De wartel van de voorslag van de reservehengel mag door de topoog, het monteren van een 

reservelijn op deze hengel is echter verboden.  De reservehengel wordt achter de deelnemer 

geplaatst, met de top van de hengel weg van de richting van de zee. 

 

11. Bij het inwerpen is het toegelaten op tot KNIEHOOGTE in het water te waden.  Een diepere 

mui mag enkel overschreden worden zo er langs beide zijden droog zand is, m.a.w. als de 

voorliggende bank droog (geen overspoelend water) ligt.  De hengel mag in een steun op de 

drooggevallen bank geplaatst worden.  Van zodra er terug water op de zandbank komt, moet de 

hengel terug voor de mui geplaatst worden en mag men opnieuw tot KNIEHOOGTE in het 

water waden om in te werpen.  Bij niet naleving kan er door minimaal twee deelnemers klacht 

worden ingediend bij de stewards of de leden van het sportbestuur of raad van bestuur.  Deze 

maakt op het einde van de wedstrijd deze klacht over aan het Sportbestuur die in toepassing van 

het “Reglement van interne orde” een sanctie opstelt.  Dit alles conform de vastgelegde 

procedure. 

 

12. Het vissen met lood zonder ankers wordt toegelaten zolang men zijn buur niet hindert. 

 

13. De beoefenaars van de pendelworp worden tot uiterste voorzichtigheid aangemaand. 

 

14. Alle gevangen vissen vanaf  5 cm tellen mee voor de rangschikking.  ALLE vissen worden ter 

plaatse gemeten en zo mogelijk teruggezet (zie ook punt 21).  Het meten van de vis gebeurt 

enkel met een officiële meetlat (zie ook punt 20).  De vis dient onbeschadigd gemeten te 

worden in de natuurlijke houding (bek dicht, staart niet samengedrukt).  Bovenmaatse vis mag 

door de deelnemer behouden worden nadat de vis is opgetekend en de staart is afgeknipt. 
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15. De uitslag wordt als volgt berekend : 
 

a) Voor alle gevangen vissen worden gewichtspunten toegekend volgens de omrekentabel 

VFK. 

b) Afronden gebeurt naar boven bvb zeebaars van 41,7 cm wordt 42 cm maar is niet de 

wettelijke minimummaat van 42 cm en dient dus levend te worden teruggezet. 

c) Er wordt gevist in 6 gelijke zones.  Per zone wordt een klassement opgesteld.  De winnaar 

van de wedstrijd is diegene onder de 6 zonewinnaars die het meeste punten totaliseert, dan 

de 2de, 3de, enz … De 7de tot de 12de zijn de tweede gerangschikte in iedere zone enz …  

Ingeval er in een bepaalde zone geen deelnemers meer zijn met vis wordt de volgende 

geklasseerde met vis in het dagklassement opgenomen.  Deelnemers zonder vis krijgen 

geen punten. 

d) In geval van ex-aequo primeert het grootst aantal vissen.  Bij verdere ex-aequo primeert de 

zwaarste vis. 
 

16. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het herkennen van een vissoort. 
 

17. De deelnemers dienen hun deelnemerskaart af te tekenen.  Indien dit niet gebeurt is er geen 

verhaal mogelijk qua aantal gevangen vissen of toegekende punten. 
 

18. Een vis door twee of meer deelnemers in de bek gehaakt wordt afgekeurd.  Bij ineengestrengel-

de lijnen dient men te wachten om de vis te onthaken tot duidelijk blijkt van wie de vis is.  

Eventueel een getuige of steward inroepen. 
 

19. Geen enkele deelnemer mag de dag van de wedstrijd voor het startsignaal, vissen op het 

parcours.  Op het eindsignaal dienen alle lijnen onmiddellijk te worden ingehaald.  De op dat 

ogenblik gevangen vis telt mee. 
 

20. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een emmer (minimum 10L), een officiële meetlat 

en balpen.  Dit zijn meetlatten voorzien van een opstaand hoekje aan de 0 cm. Ian Golds, 

Tronixpro, enz hebben die en zijn in iedere hengelsportzaak te verkrijgen. Stickers en eigen 

creatie is niet toegestaan. Iedere deelnemer kan gecontroleerd worden om eventuele vervalsing 

tegen te gaan. 
 

21. De gevangen vis (ALLE soorten) moet direct in de emmer geplaatst worden. Dan pas mag er 

terug ingegooid worden. De persoon die een vis vangt, moet die ter controle aanbieden aan zijn 

RECHTER buur. Die rechter buur schrijft de code en de lengte  van de vissoort op de kaart.. 

Iedere genoteerde vis moet ook door die buur afgetekend worden. Bij de eerste opmeting geef 

je je deelnemerskaart aan de gebuur die de vis opmeet en deze blijft daar tot het einde van de 

wedstrijd. Pas wanneer je je deelnemerskaart, op het einde van de wedstrijd, hebt ondertekend 

krijg je deze terug zodat je deze kan afgeven aan de steward die de kaarten komt ophalen. 

Enkel wanneer  je op het uiteinde van een parcours staat of men naast een grote golfbreker 

staat, moet de vis door de linker buur genoteerd worden.  

Zodra de vis is opgemeten, moet alle levende en onbeschadigde vis onmiddellijk worden 

teruggezet door de deelnemer. Indien de vis niet levend kan worden teruggezet moet een stuk 

van de staart worden afgeknipt en ingedolven worden in het zand. De gevangen vis MOET 

genoteerd en teruggezet zijn alvorens de volgende lijn mag uitgedraaid worden.  

Je kan dus niet  meer dan 3 vissen tegelijk ter controle aanbrengen! Indien er toch iemand met 

meer dan 3 vissen ter controle komt of er wordt fraude vastgesteld door je buur, stewards of 

leden van het dagelijks- ,sportbestuur, dan zal die na overleg van het sportbestuur  uit het 

dagklassement geschrapt worden.  Als de buur (waar je je vissen ter controle moet brengen) 

tijdens de wedstrijd niet aanwezig is of weigert je vissen te noteren (zonder bovenstaande 

motivering), moet je klacht indienen. Er wordt dus verwacht dat iedere visser dicht bij zijn/haar 

visplaats blijft. De kaarten zullen op het einde van de wedstrijd door de stewards opgehaald 

worden. 
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22. Enkel vis op de wedstrijd zelf gevangen mag zich binnen het bereik van de deelnemer 

bevinden.  Er kan ten allen tijde controle worden uitgevoerd door de verantwoordelijken. 

 

23. Bij een wedstrijd tellend voor het kampioenschap van België heeft, in geval van overmacht, de 

inrichtende club het recht om de wedstrijd in te korten of zelfs uit te stellen.  Het inschrijfgeld 

zal in geen geval terugbetaald worden.  Indien de wedstrijd wordt gestopt voor de helft van de 

tijdsduur van de wedstrijd is verstreken dan vervalt de uitslag. 

 

24. Bij een wedstrijd tellend voor het kampioenschap van België dient de inrichtende club ervoor te 

zorgen dat er in iedere zone evenveel prijswinnaars zijn, een deelnemer die geen vis heeft 

gevangen komt echter niet in aanmerking voor een prijs. Ten minste één prijs op 4 deelnemers 

moet voorzien worden. Een deelnemer die recht heeft op een prijs dient die tijdens de uitreiking 

ervan zelf op te halen. In alle andere situaties blijft de prijs in het bezit van de inrichtende club. 

 

25. De duur van de wedstrijd wordt bepaald op 4 uren, voor een wedstrijd gevist in de 

Westerschelde kan dit eventueel op 3 uren gebracht worden. 

 

26. Bij een wedstrijd tellend voor het kampioenschap van België heeft de inrichtende club het recht 

aanvullende reglementen uit te vaardigen voor zover ze niet in tegenspraak zijn met het 

sportreglement VFK. 

 

27. Onregelmatigheden dienen door iedere deelnemer die ze vaststelt, onmiddellijk gemeld aan de 

steward, of de leden van het sportbestuur of raad van bestuur. De klacht zal genoteerd worden 

door de steward op de deelnemerskaart van de vermoedelijke overtreder en ondertekend 

worden door de aanklagers.  De steward zal de vermoedelijke overtreder hiervan op de hoogte 

brengen. Mondelinge klachten die niet genoteerd staan worden niet aanvaard en onmiddellijk 

verworpen. 

 

28. De uitslag van alle wedstrijden tellende voor het kampioenschap van België (ook tellende voor 

de selectie van het wereldkampioenschap en de interlandenwedstrijd) en bijgevolg de 

klassementen met betrekking hiertoe worden definitief na verloop van veertien dagen na de 

wedstrijd.  Iedere klacht of terechtwijzing moet binnen deze termijn van 5 dagen na de 

bekendmaking van de uitslag, kenbaar gemaakt worden aan het secretariaat VFK.  Na deze 

termijn is geen enkel verhaal meer mogelijk zelfs niet omtrent klaarblijkelijke en/of 

mathematische fouten of interpretaties van het reglement. 

 

29. De stewards zijn de mensen die rondlopen op het strand om toe te zien op de fair-play, naleving 

van de verschillende reglementen, noteren van eventuele klachten, ophalen van de kaarten,… 

Deze mensen krijgen hiervoor een vaste vergoeding (ongeacht het aantal) bepaald door de raad 

van bestuur. Deze mensen zijn moeilijk te vinden en dienen bijgevolg met het nodige respect 

behandeld te worden! 

 

30. Iedere deelnemer wordt verondersteld dit reglement te kennen en te aanvaarden. 

 

 

Goedgekeurd op de vergadering van het sportbestuur op 15 januari 2022. 

 


