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REGLEMENT K.v.B. Individueel 

 

Aangepast na de algemene vergadering van 15 januari 2022 

 

1) Alle leden van de VFK met de Belgische nationaliteit die zich in orde stellen met hun lidgeld 

kunnen deelnemen aan het kampioenschap van België. 

 

2) Er wordt gevist volgens de regels van het sportreglement VFK. 

 

3) Elke deelnemer aan het K.v.B. dient zich in te schrijven onder de club waar hij/zij hoofdlid is. 

 

4) De sportdirecteur van de VFK maakt de rangschikking van het K.v.B. op in samenwerking met 

de andere leden van de raad van bestuur + de leden van de sportraad. 

 

5) Het individueel klassement wordt als volgt opgemaakt : 

a) In het klassement van de I.W. worden alle, niet bij de VFK aangesloten deelnemers en de 

buitenlandse deelnemers geschrapt. 

b) Aan elk in het klassement gerangschikt VFK-lid (volgens 5 a) worden punten toegekend 

namelijk : de 1ste = 150 punten, de 2de = 149 punten, de 3de = 148 punten, enz… 

c) Voor de buitenlandse deelnemers wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt namelijk : 

1ste = 50 punten, 2de = 49 punten, enz… 

d) Alle gerangschikten met vis krijgen punten. 

 

6) De kampioen van iedere categorie (seniors, dames, veteranen en buitenlanders) is diegene die 

het meest aantal punten totaliseerde.  Deze punten zijn de som van de resultaten van alle geviste 

I.W.-en min één.  Het is steeds het slechtste resultaat dat vervalt. 

 

7) Voor de jeugdleden wordt vanaf 2017 een afzonderlijk kampioenschap ingericht onder leiding 

van de jeugdcoördinator van de VFK. 

 

8) De verschillende categorieën worden als volgt bepaald : 

 

Jeugdlid : tot en met de leeftijd van 18 jaar.  Men moet ten volle de leeftijd van 18 jaar hebben 

   bereikt op 1 januari om over te gaan naar een volgende categorie. 

 

Senior : vanaf het jaar volgend op het bereiken van de leeftijd van 18 jaar tot en met ten 

minste 65 jaar.  Men moet ten volle de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt om over te 

gaan naar de categorie “Veteranen”. 

 

Veteraan : vanaf het jaar volgend op het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.  Men wordt niet 

automatisch ingeschreven bij de categorie “Veteranen”, dit gebeurt op eigen verzoek.  

Eens men de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of later, en men beslist om zich in te 

schrijven bij de categorie “Veteranen”, dan is die beslissing onherroepelijk m.a.w. 

dan blijft men bij de categorie “Veteranen”. 

 

9) De algemeen kampioen van België is diegene die de meeste punten totaliseert van de drie 

categorieën (seniors, veteranen en dames). 

 

10) In geval van ex-aequo zullen de beste dagklassementen primeren. 
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11) Het eindklassement wordt onmiddellijk na de laatste IW opgemaakt door de sportdirecteur in 

samenwerking met de andere leden van de raad van bestuur + de leden van de sportraad.  De 

club die de finale inricht dient erover te waken dat de prijsuitdeling aan de kampioenen in de 

beste omstandigheden kan verlopen. 

 

12) Een eventuele ereprijs voor de kampioen van België, geschonken door een sponsor gaat naar de 

algemeen kampioen van België. 

 

Volgende geklasseerden hebben recht op een prijs of ereprijs : 

 

Ereprijzen (trofee): 

- Algemeen kampioen van België 

- Kampioen van België Veteranen 

- Kampioen van België Dames 

- Kampioen van België clubs + 2 volgende 

- Kampioen van België jeugd + 2 volgende (2 categorieën) 

 

Medailles BCZ : 

- Kampioen van België Seniors + 2 volgende 

- Kampioen van België Veteranen + 2 volgende 

- Kampioen van België Dames + 2 volgende 

- Kampioen van België Jeugd + 2 volgende ( 2 categorieën ) 

- Kampioen van België Duo’s +2 volgende 

- Kampioen van België Teams (6st.) + 2 volgende (12 st.) 

 

Prijzen : 

 

 
Seniors Veteranen Dames Duo’s Teams 

Buitenlandse 

deelnemers 

1ste 50 euro 50 euro 50 euro 50 euro 210 euro 50 euro 

2de 40 euro 40 euro 40 euro 40 euro 150 euro 40 euro 

3de 30 euro 30 euro 30 euro 30 euro 120 euro 30 euro 

4de 25 euro 25 euro   90 euro 

5de 25 euro 25 euro   90 euro 

6de 25 euro    60 euro 

7de 25 euro    60 euro  

8ste 25 euro    60 euro  

9de 25 euro    60 euro  

10de 25 euro    60 euro  

 

Aanvullende nota bij de prijzentabel : 

- Als er bij de teams minder dan 15 deelnemende teams zijn dan wordt het aantal prijzen bij 

de teams beperkt tot 7. 

- Vanaf 15 deelnemende teams en meer worden effectief de 10 prijzen uit bovenstaande tabel 

toegekend. 

 

13) De prijzen en ereprijzen worden uitgereikt vóór de prijsuitdeling van de laatste IW.  De prijzen 

dienen eigenhandig te worden afgehaald op de prijsuitreiking.  Indien de laureaat niet aanwezig 

is gaat de prijs terug naar de VFK. 

 

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 januari 2023 

 


