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REGLEMENT K.v.B. Teams, Duo’s, 55+ en Interland 

 

Aangepast na de algemene vergadering van 14 januari 2023 

 

1) Er wordt gevist volgens de regel van het sportreglement VFK. 

 

2) Een team moet bestaan uit minimum 5 en maximum 6 leden.  De teamleden van hetzelfde team 

moeten lid zijn van dezelfde club (hoofd- of bijlid) aangesloten bij de VFK.  Van een team 

moeten alle leden de Belgische nationaliteit hebben.   

Voor de duo’s en interland moeten de deelnemers de Belgische nationaliteit hebben en lid zijn 

bij een club aangesloten bij de VFK. 

 

3) Men kan op vrijwillige basis deelnemen aan het WK 55+. Er kunnen tot maximum 12 personen 

deelnemen : 2 ploegen van 5 en aangevuld met 1 reserve/coach per ploeg. Ook individueel kan 

men deelnemen bvb 3 personen. Om deel te nemen aan  het wereldkampioenschap 55+, dan 

moet men 55 jaar worden in het huidige jaar. Om in aanmerking te komen dient met wel de helft 

van de wedstrijden van het KvB gevist te hebben. Mits er geen inschrijving hiervoor meer moet 

betaald worden, zal er uiteraard ook geen sponsering toegekend worden. De geïnteresseerde 

mensen die hun naam doorgeven voor aanvang van het KvB aan de sportdirecteur krijgen 

voorrang moesten er meer willen gaan dan hierboven beschreven. 

 

4) Om deel te nemen aan de selectie voor het team dat deelneemt aan de interlandenwedstrijd moet 

men zich individueel inschrijven. 

 

5) Indien een Belgisch team deelneemt aan een internationaal evenement ingericht door 

CIPS/FIPS-M dan moeten alle teamleden (inclusief de reserve) de Belgische nationaliteit 

hebben. 

 

6) Het jaarlijkse inschrijfgeld per wordt bepaald op de algemene vergadering van de VFK.  De 

uiterste datum van inschrijving wordt eveneens op deze vergadering medegedeeld. 

Het inschrijfgeld bedraagt: 

Deelname aan teamklassement: 20€ per persoon 

Deelname aan klassement duo:  15€ per persoon 

Deelname klassement interland: 20€ per persoon 

 

7) Het team dient een naam te dragen, de naam van het team moet worden voorafgegaan door de 

naam of de kenletters van de club waar de teamleden zijn bij aangesloten.         

Bvb : de naam van het team is “Pierewaaiers” en de leden van het team zijn aangesloten bij 

De Platvis Eeklo.  De officiële naam van het team is dan : 

PVE / Pierewaaiers. 

 

8) Een deelnemend duo mag een naam hebben maar is geen verplichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 2 van 3 

 

9) Het klassement voor de Teams wordt als volgt opgemaakt : 

a) In het dagklassement van de IW-en worden alle niet in een team vissende deelnemers 

geschrapt. 

b) Aan elk teamlid worden punten toegekend volgens het nieuwe klassement van de IW-en.  

De punten van de 4 best geklasseerde teamleden tellen. 

   Voorbeeld : 

    1ste teamlid staat op de 17de plaats in het klassement en krijgt 17 punten 

    2de teamlid staat op de 37ste plaats in het klassement en krijgt 37 punten 

    3de teamlid staat op de 59ste plaats in het klassement en krijgt 59 punten 

    4de teamlid staat op de 65ste plaats in het klassement en krijgt 65 punten 

    Het puntentotaal van het team voor deze wedstrijd is dan : 

     17+37+59+65=178 punten 

c) Alle teamleden met vis krijgen punten. 

d) Teamleden zonder vis en teamleden die niet hebben mee gevist krijgen 150 punten. 

 

10) Het klassement voor de Duo’s wordt op dezelfde manier opgemaakt.  Leden van een duo die 

niet hebben mee gevist of die geen vis wisten te vangen krijgen 50 punten.  Indien er meer dan 

24 duo’s zouden deelnemen dan krijgen zij 75 punten.  De punten van beide leden van het duo 

tellen. 

 

11) Voor het eindklassement bij Teams en Duo’s tellen de punten van alle IW-en min één.  Het 

team dat het minst aantal punten totaliseert wordt kampioen van België teams, op dezelfde 

manier wordt de kampioen van België Duo’s bepaald. 

 

12) In geval van ex-aequo zullen de beste dagklassementen primeren. 

 

13) Het individuele klassement voor interland wordt als volgt opgemaakt : 

 

a) Bij de wedstrijden krijgt de 1ste in de uitslag 75 ptn, de 2de krijgt 74 ptn, enz… 

b) Voor het eindklassement tellen alle wedstrijden. 

c) Diegene met het meest aantal punten wordt winnaar. 

d) Bij ex-aequo tellen de beste dagklassementen. 

e) De eerste 15 uit het individuele klassement kunnen deelnemen aan de interlandenwedstrijd.  

Indien iemand afziet van deelname dan kan de 16de in het klassement deelnemen enz… 

 

14) Het 1ste team uit het eindklassement mag het jaar daarop deelnemen aan het WK Landen. 

Het 2de en het 3de team uit het eindklassement mogen het jaar daarop deelnemen aan het WK 

voor Clubteams.  

Om te mogen deelnemen moeten evenwel 4 leden uit het originele team deelnemen.  Om het 

team te vervolledigen mag het dan aangevuld worden met nieuwe of tijdelijke leden. 

 

15) Als de 3 geselecteerde teams onderling willen wisselen qua WK dan mag dit. 

Bvb : het 1ste Team uit het eindklassement wil liever naar WK Clubs dan naar WK landen en het 

2de Team of 3de Team gaat akkoord om te wisselen dan is dit toegestaan. 

Wel steeds de Raad van Bestuur VFK schriftelijk op de hoogte brengen van een eventuele 

wisseling. 

Indien geen akkoord tussen de 3 geselecteerde teams bereikt wordt dan wordt punt 16 toegepast. 
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16) Als het 1ste Team uit het eindklassement niet gaat naar WK Landen en het 2de Team en 3de Team 

gaan effectief naar het WK Clubteams dan zal het 1ste Team uit het eindklassement zijn selectie 

verliezen. 

Als het 1ste Team uit het eindklassement gaat naar het WK landen en, of het 2de Team of het     

3de  Team gaat niet naar het WK clubteams, dan zal ook hier zal het team dat niet gaat zijn 

selectie verliezen. 

Als een team niet deelneemt aan een WK waarvoor het geselecteerd was dient het de Raad van 

Bestuur VFK hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, binnen de 30 dagen na de 

bekendmaking van de finale uitslag (mits datums FIPS-M reeds bekend zijn), zodat tijdig een 

vervangend team, het volgende uit het eindklassement kan worden aangesteld. Indien datums 

FIPS-M nog niet gekend zijn, dan gaan die 30 dagen pas in na bekendmaking van de datums. 

Enkel teams die hebben deelgenomen aan de selectie komen in aanmerking. 

 

17) Het 1ste, het 2de en het 3de duo uit het eindklassement mogen het jaar daarop deelnemen aan het 

WK voor duo’s. Er mag 1 reserve opgegeven worden bij de inschrijving van het duo. Deze 

reserve moet lid zijn van een club aangesloten bij de VFK, mag geen lid zijn van een ander 

ingeschreven duo, mag niet als reserve fungeren voor een ander ingeschreven duo en kan geen 

lid van het duo vervangen voor een IW. Deze reserve kan bij selectie voor het wk inspringen 

wanneer 1lid van het originele duo niet zou kunnen deelnemen. Indien één of meerdere duo’s 

niet kunnen deelnemen aan het wk, dan kan het volgende duo uit het eindklassement de plaats 

innemen. Enkel duo’s die hebben deelgenomen aan de selectie komen in aanmerking. 
 

18) Het geselecteerde team moet zijn deelname bevestigen door storting van 250,00 euro op de 

rekening van de VFK + het doorsturen van de namen van de meereizende teamleden aan de 

leden van de raad van bestuur en dit voor 15 januari van het jaar waarin het betreffende WK 

plaats vindt.  Het geselecteerde team zal een CD met de nationale hymne + de nationale vlag in 

bruikleen krijgen.  Na teruggave van de onbeschadigde CD en vlag zal de borg van 250,00 euro 

worden terugbetaald aan het team.  Eventuele kosten om beschadigde of verloren CD en vlag te 

herstellen of vervangen zullen van de borgsom worden afgehouden. Bij annulatie van deelname 

binnen de maand (zonder geldig medisch attest) voor aanvang van het betreffende WK zal de 

borgsom ingehouden worden. 

 

19) De individueel geselecteerden voor deelname aan een WK Duo’s moeten hun deelname 

bevestigen door storting van 50,00 euro per persoon op de rekening van de VFK + doorsturen 

van de meereizende metgezellen en dit voor 15 januari van het jaar waarin het betreffende WK 

plaats vind.  De Duo’s duiden zelf een verantwoordelijke aan die zal zorg dragen voor de 

nationale hymne en de nationale vlag.  Eventuele kosten om beschadigde of verloren CD en 

vlag te herstellen of te vervangen zullen van de borgsom worden afgetrokken (een gelijk bedrag 

voor alle deelnemers). Bij annulatie van deelname binnen de maand (zonder geldig medisch 

attest) voor aanvang van het betreffende WK zal de borgsom ingehouden worden. 

 

20) Teams en duo’s die zich niet houden aan de voorwaarden van de VFK worden bestraft namelijk  

alle leden van het originele team/duo + de eventuele invallers worden geschorst voor deelname 

aan de selectieproeven en deelname aan het KvB voor teams/duo’s en dit voor een periode van 

minstens 3 jaar.  Tevens wordt de eventuele financiële en/of materiële steun van de VFK 

teruggevorderd. 

 

21) De VFK verbindt er zich toe dit reglement strikt en voor iedereen toe te passen. 

22) Iedere deelnemer aan de selectiewedstrijden is verondersteld dit reglement te kennen en te 

aanvaarden. 

 

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 14 januari 2023 


