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1. Algemeen 

Om in aanmerking te komen om een kampioenschap te organiseren moet een land minimaal 

éénmaal deelgenomen  hebben de laatste drie jaar aan het kampioenschap voorgaand aan hun 

kampioenschap dat ze willen organiseren. 

Hun voordracht/kandidatuur moet aan het secretariaat van de F.I.P.S overmaakt worden 

uiterlijk in november van het vorige jaar. 

Met uitzondering van de WK’s is de F.I.P.S . officieel verantwoordelijk voor alle  

drukwerken, de klassementen en de uitslagen van alle kampioenschappen, hiervoor moet de 

organiserende federatie op hun kosten het volledige verblijf (kamer, maaltijd en 

sluitingsbanket) van de persoon die deze taken op zich neemt , het verblijf begint aan de 

vooravond van de eerste trainingsdag tot de dag na het sluitingsbanket, Het F.I.P.S neemt de 

kosten voor zijn verplaatsing voor hun rekening. 

 

Voor de kampioenschappen ingericht door de F.I.P.S zal de organiserende federatie de 

volledige kosten op zich nemen (kamer, maaltijden en sluitingsbanket) van twee leden van het 

directiecomite van het F.I.P.S., tevens voor de verantwoordelijk persoon voor het opmaken 

van de rangschikkingen, het verblijf begint aan de vooravond van de eerste training tot en met 

de dag na het sluitingsbanket. 

Een kampioenschap kan niet toegekend worden aan een federatie die niet de verplichting op 

zich neemt om de gevangen vissen opnieuw  levend terug te plaatsen na weging en telling 

(verboden de vissen te doden) 

De organiserende federatie van een WK of EK, neemt het op zich om bekers aan te schaffen 

gefinancieerd door het F.I.P.S, de federatie moet 3 bekers voorzien voor de ploegen en drie 

bekers voor de individuele deelnemers. Het maximale bedrag door het F.I.P.S teruggestort is 

300€ voor de 6 bekers. De bekers moeten voorzien zijn van een gegraveerde vermelding 

“F.I.P.S.e.d” of het logo samen met de plaats en datum van het kampioenschap. Enkel een 

factuur telt als staving van de gedane kosten. Het  F.I.P.S blijft de medailles leveren. 

Het programma en invitaties betreffende het kampioenschap moeten enkel aan de aangesloten 

federaties bij het F.I.P.S. geadresseerd worden( niet aan clubs of individuelen) 

Elk aangesloten land mag slechts één ploeg aanmelden, de ploeg bestaat uit 5 vissers;  1 

reserve is toegelaten die aangeduid is voor de eerste trekking . 

Geen enkele individuele deelnemer is toegestaan. 

In geval van een verwonding tijdens de wedstrijd, mag de titularis zijn plaats afstaan aan zijn 

vervanger aangeduid op het wedstrijdblad zonder echter van materiaal te veranderen.; deze 

verandering moet toegestaan worden door een lid van de jury. 

De wedstijden vinden plaats in stromen, rivieren, kanalen of vijvers; het moet mogelijk zijn 

om over de gehele  lengte van het betreffende parcours te vissen; de diepte moet in de mate 

van het mogelijke overal gelijk zijn met een minimale diepte van 1.50 m, de breedte van het 

parcours moet minimaal 40 m zijn. 

Het geselecteerde wedstrijdparcours moet indien mogelijk , recht zijn en voor elke deelnemer 

gelijkaardig zijn, de wedstrijdstrook moet toelaten om de deelnemers op één lijn te plaatsen, 

in de mate van het mogelijke rekening houdende met mogelijke elektriciteitsdraden, bruggen , 

enz. De wedstrijdstrook moet gevaarloos zijn voor deelnemers en toeschouwers. 

Een bezoek aan een mogelijk  te selecteren parcours voor een kampioenschap, zal gebeuren 

door één of meerdere leden van de technische commissie in  dezelfde periode van het jaar van 

de voorziene proef, de rekening van het bezoek zal ter discussie aangeboden worden aan het 

directie comité van het F.I.P.S die het zal overmaken ter info aan het C.I.P.S. Het definitieve 

akkoord of de weigering van het F.I.P.S. zal betekend worden aan het mogelijk inrichtende 



land. Het F.I.P.S staat in voor de kosten van de verplaatsing(vliegtuig, trein, wagen) en de 

lokale kandidaat verzekerd de verplaatsing ter plaatse vanaf het vliegveld of het station 

evenals voor het verblijf(hotel en maaltijden) 

 

Een mogelijke herbepoting moet toegestaan worden door de technische commissie van het 

F.I.P.S, in elk geval van herbepoting moet deze gebeuren minimaal 2 maanden voor het 

kampioenschap. Een film of fotoreportage betreffende deze herbepoting moet gemaakt 

worden door de organiserende federatie en overgemaakt worden aan de technische commissie 

van het F.I.P.S. 

Als mogelijk verblijf hebben de landen twee mogelijkheden : 

1-Of het officiêle verblijf voorgesteld door het organiserende land, in dit geval moet dit land 

de mogelijke hier aan verbonden kosten bekend maken. 

- dagprijs per persoon in half pension in functie van het aantal personen per kamer en het 

mogelijk aantal verblijfsdagen (volledig pension is aan te bevelen) het deelnemende land 

moet zijn datum van aankomst vermelden (het officiëlle verblijf door vele landen vanaf 

donderdag  voorzien heeft nooit in een reglement gestaan en moet dus niet aangehouden 

worden) 

- de prijs van het sluitingsbanket vermelden 

De  door de organiserende  federatie voorgestelde verblijven krijgen de voorkeur van de 

technische commissie 

2- Of zelf zijn verblijf kiezen. 

In dit geval moet het deelnemende land het orgaiserende land hiervan verwittigen op het 

ogenblik van hun inschrijving (deelnemingsformulier) 

In beide gevallen zal het inschrijvingsbedrag bestaan uit de visvergunningen voor de totale 

duur van het kampioenschap, de verzekeringen de  diverse kosten voor aankopen van 

souvenirs, bekers, enz..  

 

Het inschrijvingsrecht voor het kampioenschap is : 
-1200€(inbegrepen 9 sluitingsbanketten plus 6visvergunningen)  Voor het 
sluitingsbanket moeten de landen zitplaatsen  aan een tafel hebben onafgezien of 
het een zittend of lopend buffet is) en dit in functie van het aantal ingeschrevenen per 
land. 
Indien het organiserend land voor dit kampioenschap: 
land géén uiterste inschrijvingsdatum vermeld, moeten de deelnemende landen zelf 
voorzien in hun verblijf. 
Een via inschrijvingsformuilier ingeschreven land dat afwezig blijft is verplicht het 
inschrijvingbedrag over te maken aan het organiserende land. Bij niet nakoming zal 
het desbetreffende land geschorst worden voor organisaties en deelname aan 
kampioenschappen. 
De deelnemende landen moeten uitdrukkelijk hun datum van aankomst aan het 
organiserende land overmaken dit 2 weken voor de eerste trainingsdag. Alle 
afwezige landen (niet aangekomen) voor de training op donderdag zullen beschouwd 
worden als FORFAIT gevend en dus niet mogen deelnemen aan het kampioenschap 
(zie strafbarema‟s artikel 31§c) 

De organiserende landen moeten in hun programma een lijst voorzien van hotels, 
vakantieverblijven,B&B's  en campings in een straal van 20 km. 

Op het inschrijvingsformulier, moeten de landen  de mobiele telefoonnummers 

van een afgevaardigde en een kapitein vermelden.  Op het programmaformulier 



moeten de adressen en telefoonnummers van de spoeddiensten (politie, 

brandweer,ziekenhuizen,enz.) vermeld worden. 

Het kampioenschap heeft plaats het tweede weekend van de maand juli. 
 

2. Organisatie: 

 

Vergadering teamkapiteins 

De aanwezigheid van de commissarissen is wensbaar bij de 

kapiteinsvergadering. 

In geval van afwezigheid van de kapitein of vertegenwoordiger van de 

federatie van een land, zal de voorzitter of een vertegenwoordiger van het 

F.I.P.S de lottrekking volbrengen. 

Eerste vergadering vrijdag om 15 h of na de eerste oefensessie 

Tijdens deze eerste vergadering zal een internationale jury samengesteld 

worden in overeenkomst met artikel 28 van het vorige reglement, vervolgens 

zullen volgende handelingen plaatsvinden 

-oproep van de landen 

-lottrekking van de landen volgens alfabetische volgorde om alzo de 

lottrekking voor de eerste reeks te bepalen.. De volgorde van lottrekking zal 

omgedraaid worden voor de tweede reeks (voorbeeld het land dat bij de 

eerste lottrekking eerste trok zal dan laatste trekken) 

-Diverse informatieve mededelingen betreffende het verloop van het 

kampioenschap 

-Lottrekking om de sectoren te bepalen(A,B,C, enz) voor elke visser deel 

uitmakend van een ploeg 

Tweede vergadering – zaterdag morgen of de morgen van de eerste reeks 

-Lottrekking om de plaats van de reeksplaatsen te bepalen 

Derde vergadering: zaterdag namiddag of na de eerste reeks 

Uitslag mededelen van de eerste reeks aan de landenteams 

Opmerkingen betreffende afwikkeling  eerste reeks 

-Trekking om de sectoren toe te kennen van de tweede reeks aan elke visser 

die deel uitmaakt van het landenteam 

Vierde vergadering – zondag morgen of de morgen van de tweede reeks 

 

-trekking van nummers die plaats van de vissers bepaalt in de sector 

 

De toekenning van de plaatsen voor de tweede reeks zal via lottrekking 

gebeuren door de kapitein (of zijn vertegenwoordiger) , rekening houdende met 

de kopplaatsen en eerste plaats naast de  kopplaats. 

 

In stromen, rivieren en kanalen zal de nummer 1 plaats altijd stroomafwaarts 

aangewezen worden, op meren vijvers enz zal de nummer 1 links ten opzichte 

van het water zich bevinden dus van links naar rechts nummers plaatsen 



De kapiteins ontvangen voor elk van hun vissers een hesje. 

De hesjes zullen voor elke sector een andere kleur anders dan groen of rood , 

eventueel van een neutrale kleur met vermelding de sector. 

 

3. Algemene wedstrijdregels 

 

Elke deelnemer heeft 90 minuten om zich voor te bereiden. Vanaf het ogenblik 

van hun aankomst op het wedstrijdparcours  voorzien  van hun verplicht hesje. 

Ze moeten hun materiaal in het voor hen voorziene vak plaatsen hen door 

lottrekking toegekend zonder het evenwel te betreden (geld ook voor de hun 

begeleidende helpers)  Geen enkele voorbereidende handeling van materiaal  

mag gebeuren  voor het signaal dat ze hun vak mogen betreden. Tijdens de 

voorbereiding mogen ze géén enkele hulp krijgen. Al het materiaal mag 

herplaatst worden tot het voedersignaal door tussenkomst van een individuele 

commissaris. Na het voedersignaal is het verboden materiaal te bezorgen aan de 

vissers met uitzondering van gebroken hengeldelen die door de commissaris 

kunnen aangereikt worden. Hij kan zelfs helpen om geblokkeerde hengeldelen 

uit mekaar te halen. Het voeder en aas mogen gebracht worden tijdens de 

voorbereiding maar moeten ter beschikking worden gesteld van de 

controlerende commissaris voorafgaand aan de controle van voeders en aas. 

Na controle is het verboden om nog  nieuw aas en voeder te krijgen. Tot aan het 

signaal ter betreding van het vak mogen voeders en aas klaargemaakt worden 

door de visser of een helper buiten het voorziene vak. Na het signaal om het vak 

te betreden mag de helper deze handeling buiten of de visser binnen het vak 

deze handeling doen. 

Bij afwezigheid van controle van voeders en aas mag de visser niet de wedstrijd 

aanvangen. 

Indien een visser een te kort leefnet gebruikt (minder dan 3.50m) krijg hij een 

sanctie , gele kaart indien dit gebruikt wordt gedurende de twee dagen. In geval 

dat dezelfde visser gecontroleerd wordt met een te kort leefnet tijdens een ander 

kampioenschap zal hij uitgesloten worden. 

De controle van de lengte van de  leefnetten en de lengte van de feederhengels 

zal gebeuren na de controle van de voeders en aas. Één visser per sector zal 

uitgeloot worden. 

De deelnemers mogen met eigen vervoersmiddelen het hengelparcours bereiken. 
 

Er zal een commissaris per visser en een algemeen commissaris per 
sector aanwezig zijn . 
De individuele en algemene commissaris moeten het reglement perfect 
kennen. 
Het is de algemene commissaris(geholpen in de mate van het mogelijke 
door een lid van directie comité van het F.I.P.S) zal de controles 
uitvoeren. 



4. Voederen: 
 

De hoeveelheid voeders (allemaal door mekaar zullen gemeten worden 
klaar voor gebruik (bevochtigd en gezeefd) inbegrepen, leem(aarde), 
kiezel,mais, tarwe, hennepzaad,enz. Of alle ander niet toxische stoffen 
voor planten en watermilieu , bepaald tot de hoeveelheid van 12 liter. Het 
gebruik van pellets, boilies of alle andere samengevoegde voeders zijn 
verboden te voederen of op de haak te beazen. Het directiecomité van 
het F.I.P.S kunnen op advies van de technische commissie eventueel 
deze hoeveelheden aanpassen. 
De kwantiteit aasvoeder(de hoeveelheden zullen samen gemeten 
worden) voor dit kampioenschap is vastgelegd op 2.50 liter waarvan 0.50 
liter maximaal waterlarven en/of muggenlarven. Het directie comité op 
advies van de technische commissie kan deze hoeveelheid aanpassen. 
De visser is verplicht de kwantiteit aas en voeder ter controle aan te 
bieden. Indien hij dit niet doet  krijgt hij een aanmaning (artikel 31a) ; de 
lijst met vissers die een aanmaning kregen zal bekend gemaakt worden 
op de vergadering van de kapiteins, indien de inbreuk opnieuw gebeurd 
bij de tweede reeks of op een volgend kampioenschap, zal de visser 
wegens herhaalde overtreding uitgesloten worden (artikel 31 b) 
Behalve de muggenlarven  uitsluitend bestemd als haakaas( de 
muggenlarven bestemd als voeder moeten in dozen) moeten bewaard 
en aangeboden worden in water, alle andere aas bestemd om te 
voederen of te beazen moeten in „maatdozen” aangeboden worden, de 
dozen moeten gesloten en zonder hulpmiddelen( voorbeeld: plakband 
verboden om de doos gesloten te houden). Elke andere aanbieding van 
aas zal in beslag genomen worden en bestraft worden( bestraft met 1 
punt in het klassement van de sector). 
De voeders moeten in graduele voederemmers aangeboden worden ter 
controle en haakaas in “officiële maatdozen”. De deelnemers moet over 
hun eigen emmers en maatdozen beschikken. De deelnemer niet 
voorzien van eigen “ officiële maatdozen” zal bestraft worden met 1 punt 
in het klassement van zijn sector.(voorbeeld de overtredende visser 5 de 
geklasseerd zal 6 punten krijgen, de 6 de geklasseerde behoud altijd zijn 
6 punten) 
Het zeven van voeders (met zeef, leefnet, schepnet of andere) alsook de 
menging met een elektrische voermenger is verboden na de controle. 
Na controle en tot het voederen is enkel een verstuiver toegelaten om de 
voeders te bevochtigen. 
Voor de voeders en leem, na controle en tot het voederen is elk ander 
vocht (type additief),mag op geen enkele manier toegediend worden 
(handmatig, verstuiver, spons, beker, enz..) Na “zwaar voederen” mag 
alleen de verstuiver gebruikt worden om de voeders opnieuw 



gebruiksklaar te maken (derde signaal)het is verboden om opnieuw met 
water te bevochtigen .. 
 

Na controle zal het eventuele teveel aan voeders en aas  afgenomen 
worden. 
De individuele controleur zal: 
a-het leefnet controleren 
b. Het vissen van zijn visser controleren 
c- Nakijken en aantekenen van elke vangst 
d-Bij het einde van de wedstrijd, blijft hij de vangsten van zijn visser 
bewaken en de toegang verbieden op de visplaats van elke niet 
toegelaten persoon tot de komst van de weegploeg, hij handtekent, 
evenals zijn toevertrouwde visser het wedstrijdblad dat het resultaat van 
de weging aangeeft. 
 
De deelnemers moeten de  toegestane maat van de vissen respecteren 
elke keer als dit nodig is (nationale reglementen) Deze zullen 
medegedeeld worden op de eerste vergadering van de kapiteins(aan de 
kapiteins om hun ploeg in te lichten) 
De vissen zullen bewaard worden in een leefnet met  kleine mazen. De 
mazen mogen niet groter dan 10 mm op 10 mm zijn. Het leefnet moet 
minimaal een diameter van 40 cm voor ronde leefnetten of een 
diagonale van 50 cm voor rechthoekige en met een minimale lengte van 
3.50 m, minimaal 1.5m moet  het leefnet in het water hangen gedurende 
de ganse wedstrijd, geen enkele andere bewaarmethode is toegelaten. 
De deelnemers moeten over hun eigen leefnet beschikken tenzij de 
organiserende federatie ze ter beschikking stelt.De deelnemer die 
verminkte vis ter weging aanbied zal bestraft worden. 
De samenstelling van de voeders moet van natuurlijke origine zijn. 
Producten van origine  metaal  zijn verboden. Kunstaas, wat ook de 
materie mag zijn(piepschuim, rubber, spons , enz) zoals kunstmaden,  
namaak motlarven, muggenlarven, namaak wormen, enz zijn verboden. 
Zijn ook verboden, lepels, kunstvliegen, dode of levende vissen(of delen 
van vissen), alle andere dierlijk aas zoals kikkers en  viseieren(kuit) 
Aan het einde van de trainingen en reeksen, mag het overtollig voeder 
en aas niet in het water gegooid worden. 
 

5. Verloop van de wedstrijd: 
 

De wedstrijd verloop in sectoren en sub sectoren in twee reeksen van 5 
uur (aanbevolen uurrooster : tussen 9 en 14 u) 



In geval het kampioenschap door minder dan 20 deelnemende landen 
plaats heeft, zullen de sectoren niet opgesplitst worden of met een zo 
klein mogelijke opsplitsing. 
Aparte sectoren moeten minimaal 3 vissers bevatten. 
Indien de weersomstandigheden een reglementaire afloop van de 
wedstrijd niet toelaat,, kan de jury afgelasting van een reeks bevelen. 
Deze zal niet opnieuw gestart worden en het klassement zal opgemaakt 
worden op basis van de reeksen die plaatsvonden. De jury kan in geval 
van onderbreking (voorbeeld onweer) toch de reeks valideren indien ze 
minimaal 2 uur heeft geduurd. 
 

Elke deelnemer moet integraal het reglement respecteren . 

 

Enkel enkelvoudige haken, zijn toegelaten met een opening maximaal tussen 

haakpunt en steel van de haak van 7 mm(n.10) 

In geval een lid van de jury, een vaststelling doet of uitgenodigd is om een 

vaststelling te doen gedurende de wedstrijd, bij niet naleving van artikel 17 en 

35, heeft hij het recht om de vismontage  en of de lengte van de hengel te 

controleren bij het einde van de wedstrijd. Bij weigering van controle zal de 

desbetreffende deelnemer voor de jury verschijnen. Het aas bestemd voor de 

haak mag  niet samengebonden maar  moet op de haak geplaatst worden 

(filleren), zijn verboden broodkruim, deegwaren, samenvoegsel van pellets, bol, 

voederbol of gekleefd aas, enz) 

Het haken van een vis is toegelaten zelf als hij  per ongeluk niet in de bek 

gehaakt is. 

Vrijwillig harponeren is verboden 

Oortjes of walkie talkie is tijdens de wedstrijd door de deelnemer verboden 

Echo peilers zijn verboden ook tijdens de trainingen. 

Elke vis gevangen maar ook aan een andere montage gehaakt moet 

teruggeplaatst worden en telt niet mee. 

In geval van lijnbreuk, het gebruikte type montage moet de vis toelaten om zich 

makkelijk te bevrijden van de feeder, de feederkorf waarvan de maximale 

grootte 5 cm diameter en 7 cm lengte heeft moet een vrijloop montage zijn of op 

een vaste stopper op de lijn, het is verboden een stopper of vertrager (voorbeeld 

silicone) tussen molen en voederkorf te plaatsen. De montage moeten voorzien 

zijn van een “voorslag” om in geval van breuk  lijnverlies bij het inwerpen  te 

vermijden. 

Het gebruik van de “method feeder” is verboden. 

De onderlijn : de afstand tussen de haak  en de voerkorf moet minimaal 50 cm 

zijn. 

Hieronder een voorbeeld van een feedermontage 
 
zie afbeelding ....zie bijkomende tekst !!!!!!!!!! 



 
De deelnemers mogen zoveel hengels optuigen als ze zelf willen maar 
mogen slechts met één  hengel vissen. Het is mogelijk om 
reservehengels, feederkorven, ten allen tijde op te tuigen , deze mogen 
echter pas te water gelaten worden nadat de gevangen vis in het leefnet 
is gezet. 
 
Alleen de deelnemende wedstrijdhengelaars mogen het schepnet 
gebruiken. 
 
De deelnemers mogen geen enkele hulp welke dan ook krijgen, alleen 
een kapitein is toegestaan het wedstrijd vak te betreden om hem 
mondelinge raadgevingen te verstrekken, de kapitein mag het vak van 
een visser die niet  tot zijn ploeg behoord niet betreden. 
 
Vissers mogen beschikken over een visvlonder(viskkist) van maximaal 1 
m op 1 m, ze moeten op één lijn , buiten het water of gedeeltelijk in het 
water indien noodzakelijk(beslissing van de organisatie in onderling 
akkoord met de technische commissie) bijhorende visvlonders moeten 
op de hoogte van de viskist geplaatst worden uitsluitend voor materiaal. 
In geval er een aanpassing van de visplaats moet gebeuren (afsluiting, 
aanduiding op de visvloer ) moet dit gebeuren voor de aanvang van de 
oefensessie. 
De deelnemers mogen hun visvak dat hun toebedeeld is gebruiken naar 
eigen inzicht, ze mogen echter niet in neutrale zones plaatsnemen. 
Binnen hun vak moeten ze dit doen diskreet en zonder lawaai te maken. 
 

Het is verboden te hengelen in neutrale zones stroomafwaarts of 
stroomopwaarts (links en rechts) of in het vak stroomafwaarts of 
stroomopwaarts (links en rechts)  indien er géén neutrale zones zijn. De 
vissen die het vak verlaten in neutrale zones of in het vak van zijn directe 
buur zullen meetellen : mocht hoe dan ook , een gehaakte lijn met vis  
gehaakt zijn aan de lijn van zijn buur , moet de vis onmiddellijk 
teruggeplaatst worden, in geval van weigering en de desbetreffende vis 
toch in het leefnet geplaatst wordt, zal bij de weging de grootste vis(sen) 
niet meegeteld worden, de deelnemer krijgt een gele kaart ((zie barema 
van de sancties) 
Fotografen en cameramensen mogen in de neutrale zone betreden (als 
deze voorzien is) op voorwaarde dat de nabije visser(s) en 
commissarissen hen dit toe laten. In ieder geval moet een afstand van 
2m gerespecteerd  worden achter de visser. Deze scheidingslijn moet 
door de organiseren  federatie voorzien worden. Indien er geen neutrale 
zones voorzien zijn blijven bovenstaande afmetingen toepasbaar maar 



deze moeten wel op de rand van het vak blijven,  de organisatoren 
moeten een lijn van 2 m achter de visser trekken. 
 
De hengelaars moeten het eerste signaal afwachten om hun vak te 
betreden, na dit signaal mogen ze hun materiaal optuigen, de diepte van 
het water peilen uitsluitend met een loodje(voederkorf verboden) hun 
montages uittesten, hun voeder bereiden, ze mogen hun vak niet 
verlaten tijdens de voorbereiding. 
Het tweede signaal kondigt de controle van voeder en aas aan binnen de 
5 minuten. De controle begint bij nummer 1 van elke sector 45 minuten 
voor aanvang van de wedstrijd. 
Bij het derde signaal gedurende 10 minuten voederen , uitsluitend met 
voederkorf. 
Voederen met de hand, katapult, voederpot of eender welk hulptuig is 
formeel verboden. 
Het vierde signaal duid het begin van de wedstrijd aan. 
Het vijfde signaal wijst de vissers er op dat de wedstrijd 5 minuten later 
beëindigd is. 
Het zesde signaal is het einde van de wedstrijd, bij dit signaal tellen 
alleen de vissen die uit het water zijn. 
De verschillende geluidssignalen moeten kort zijn; in elk geval telt het 
begin van het signaal. 
Tijdens de wedstrijd moet de individuele commissaris zich rechts of links 
plaatsen zodanig dat hij de visser niet hindert  en zodanig dat de visser 
de vangsten van zijn tegenstanders kan bekijken. De leefnetten moeten 
zodanig geplaatst worden dat ze zichtbaar zijn voor de commissaris, de 
vissen moeten in het leefnet geplaatst en daar levend behouden blijven 
tot de weegploeg de nodige weging gedaan heeft. 
 

6. De Weging 

 

De weging gebeurd door 5 ploegen van 5 personen. 

Eén persoon is verantwoordelijk voor de weging. 

Een ander persoon schrijft het gewicht  op een hiervoor voorzien formulier. 

De drie andere personen doen de andere handelingen. 

Er is één weegschaal per sector. De weegzak moet zodanig zijn dat het 

overtollige water kan wegvloeien. 

De weging gebeurd in grammen. 

In geval van een negatieve weging bij een vissing van zéér kleine vis zoals 

broedvisjes (de weegschaal duid niets aan en blijft op nul) zullen de vissers 

gescheiden worden in de uitslag door het aantal gevangen vissen dit na de 

vissers die met gewicht geklasseerd zijn. 



Tot de aankomst van de weegploeg moet de deelnemer zijn leefnet in het water 

houden. 

De vissen zullen opgehaald worden door een lid van de weegploeg. Ze zullen 

voorzichtig behandeld worden, gewogen en niet geteld, na de weging worden de 

vissen opnieuw in het leefnet geplaatst van de desbetreffende visser en deze zet 

zijn leefnet met vis terug in het water. Pas nadat alle vissers hun vis gewogen is  

in hun sector ,mogen de leefnetten opnieuw geledigd worden in het water op 

teken van de verantwoordelijke van de weging. Deze werkwijze laat toe in geval 

van betwisting  een tweede weging te doen. Deze terugplaatsing moet 

voorzichtig gebeuren(tenzij het lokale reglementen  anders voorzien). 

 

De deelnemer moet aanwezig zijn om al dusdanig zijn weging te controleren en 

het document tekenen waarop het gewicht vermeld zal worden. Geen enkele 

klacht betreffende het gewicht na  de weging  van de sector zal aanvaard 

worden, na aftekening van het document en het te water plaatsen van de vis. 

 

7. De Jury 

 

Een internationale jury zal samengesteld worden teneinde eventuele klachten en 

toepassingen van sancties voorzien in het reglement toe te passen, deze jury zal 

tijdens de eerste vergadering van de teamkapiteins samengesteld worden. 

De Jury zal als volgt samengesteld worden: 

-Voorzitter van het F.I.P.S.e.d. of zijn door hem aangeduide vervanger; 

- Algemeen secretaris van het F.I.P.S.e.d. 

-Aanwezige directieleden van het F.I.P.S.e.d. en leden van de technische 

commissie, jeugd en milieu; 

- Een vertegenwoordiger van de lokale organiserende natie behalve als hij 

dezelfde nationaliteit heeft als de hierboven vermelde juryleden. 
 

De voorzitter van het F.I.P.Se.d.(of zijn vervanger) zal voorzitter van de jury 

zijn. 

In geval een inbreuk begaan zou worden door een deelnemer of een ploeg met 

de zelfde nationaliteit als een lid van de jury, zal dit jurylid (uitgezonderd de 

voorzitter van de jury)niet deelnemen aan een eventuele stemming. 

De leden van de jury moeten een duidelijk teken dragen met de vermelding 

“jury”, deze leden zijn aanwezig op het wedstrijdparcours om eventuele 

klachten te verzamelen. De plaats waar permanent  één of meerdere juryleden 

zich bevinden zal aangeduid worden. 

De klachten, behalve deze betreffende  het klassement, moeten voorgelegd 

worden aan de jury, ten laatste één uur na het beëindigen van een reeks. Ze 

mogen mondeling ingediend worden maar moeten schriftelijk onmiddellijk 

bevestigd worden. 



De klachten betreffende het algemeen klassement moeten ten laatste 30 minuten 

na de affichage van het officiële klassement ingediend worden . Het uur van 

publicatie van de resultaten moet op de affiche vermeld worden. Elke 

geschreven klacht aan de jury geadresseerd moet voorzien zijn van een 

waarborg van 100€, in geval de klacht niet ontvankelijk verklaard zal worden 

zal dit bedrag op de rekening gestort worden van het F.I.P.S.e.d; 

De inbreuken en verwittigingen moeten overgemaakt worden aan de Jury, alleen 

de Jury kan een uitsluiting uitspreken. Alle gesanctioneerde deelnemers moeten 

onmiddellijk verwittigd worden. 

De leden van de jury alsook de  algemene commissarissen dienen het reglement 

te doen naleven en moeten het reglement perfect kennen. 

 

De reglementen opgesteld in de twee officiële talen moeten ter beschikking 

gesteld worden van de jury en de kapiteins door het organiserend land. 

De beslissingen van de internationale jury zullen bij meerderheid der stemmen 

genomen worden, in geval van gelijkheid van stemmen, zal de stem van  de 

voorzitter (of zijn vervanger) doorslaggevend zijn. 

De leden van het directie commité van het F.I.P.S.e.d. zullen een 

gepersonaliseerde badge dragen en mogen op de plaatsen waar de officiëlen zich 

bevinden zich ook bevinden. Deze badge is slechts geldig gedurende de looptijd 

van hun/zijn mandaat (4 jaar) 

 

8. Barema van de sancties 

 

a) Verwittiging (gele kaart) voor inbreuk op artikelen 11a 12c 13 14 19 20 22 23 

en 26 

b) Uitsluiting (rode kaart) voor inbreuken op artikelen11b 17 35 en 40 en 

herhaling na verwittiging op artikelen 11a 12c 13 14 19 20 22 23 en 26 

c)Uitsluiting van het land in geval van niet naleving van de artikelen 37b-1 en 

37b-3 

d) In geval van uitsluiting van een deelnemer zal hem het aantal punten gelijk 

aan het aantal deelnemende landen +  1 toegekend worden. Bij uitsluiting van 

een deelnemer krijgen de vissers na hem in de uitslag de punten voor hun initiële 

plaats.(voorbeeld X 8 ste in de uitslag wordt uitgesloten, de volgende in de 

uitslag  hebben dus 9 punten, 10 punten, enz) 

e) Een land dat een verwittiging krijgt van de JURY : deze  verwittiging blijft 

voor de duur van 3 jaar in hun dossier. In geval van een nieuwe verwittiging in 

die periode van 3 jaar zal dit als terugval beschouwd worden en zal de Jury een 

uitspraak doen voor deze terugval in functie van de geldende barema's van 

strafmaat. 

f) Een deelnemer die een verwittiging krijgt van de jury deze blijft voor de duur 

van 3 jaar in zijn dossier. In geval van een nieuwe verwittiging in die periode 



van 3 jaar zal dit als terugval beschouwd worden en zal de jury een uitspraak 

doen voor deze terugval in functie van de geldende barema's van strafmaat.  
g) De leden van de directiecommissie van het F.I.P.S.e.d. hebben de 
mogelijkheid hetzij ter plaatse hetzij nadien deelnemers , kapiteins en 
reserves bij een inbreuk of slecht gedrag of andere overtredingen die 
niet in het officieel reglement  voorzien is 
te bestraffen 

 

De leden van het directiecommité van het F.I.P.S.e.d. zijn gevolmacht 
om het wedstrijdparcours te betreden om mogelijke overtredingen vast te 
stellen 
 

9. Uitslag : 
 
1 - Uitslag per ploeg 
 
Tot 25 deelnemende landen zal de uitslag per sector opgemaakt worden 
(zoals gewoonlijk), vanaf 26 deelnemende landen, zullen de sectoren 
bestaan uit 2 sub sectoren, indien het aantal deelnemers onpaar is 
(voorbeeld 27 landen, in de eerst reeks, de deelnemer op nr 14  zal deel 
uitmaken van 2 sub sectoren, zijn laagste plaats behaald in één van de 
subsectoren (van 1 tot 14), zal hem toegekend worden voor de uitslag, 
zijn plaats in de andere sub sector (van 14 tot 27)  zal in rekening 
gebracht worden voor de deelnemers in die sub sector, indien hij zich 
derde zou plaatsen in de sub sector van 14 tot 27 zullen de andere 
deelnemers 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,en 14  geplaatst worden. 
 
A- Eerste Reeks 
a) Optelling van de behaalde plaatsen behaalt in de zelfde sector of sub sector 

door deelnemers van het zelfde landenteam 

In geval van gelijk gewicht in dezelfde sector of sub sector, de desbetreffende 

deelnemers krijgen gelijkwaardig aantal punten van het gemiddelde van de 

plaats die ze behaalden (voorbeeld N°1: 2 deelnemers ex-aequo op de 5 de 

plaats krijgen (5+6) : 2 = 5.5 punten'plaats' 

voorbeeld N°2: 3 deelnemers ex-aequo op de 8 ste plaats krijgen (8+9+10) : 3= 

9 punten "plaats" 

b) De ploeg met het kleinste aantal punten 'plaatsen' zal eerste in de uitslag zijn 

en zo verder. 

c) De deelnemers "zonder vis" krijgen een gemiddeld aantal punten van de 

andere "zonder vis" in hun sector of sub sector 

(voorbeeld N°1: 24 deelnemers, 12 "zonder vis" de deelnemers met gevangen 

vis plaatsen zich van 1 tot 12  de andere (13+24): 2 = 18.5 punten "plaats" 



Voorbeeld 2: 29 deelnemers, 5 met vis van 1 tot 5 punten 'plaats'  en 24 "zonder 

vis" krijgen (6+29): 2 = 17.5 punten 'plaats' 

Voorbeeld 3: 29 deelnemers 26 met vis de 3 "zonder vis (27+29) :2 = 28 punten 

'plaats'. 

Indien er slechts 1 enkele 'zonder vis' deelnemer is of indien er een afwezige in 

een sector  of sub sector is, ontvangt hij het aantal punten overeenstemmende 

met de laatste plaat (voorbeeld: 29 deelnemers, 28 met vis , de deelnemer 

"zonder vis' krijgt 29 punten 'plaats'. 

B- Tweede Reeks 

Uitslag identiek als de eerste reeks 

C ALGEMENE UITSLAG 

a) De behaalde plaatsen  in de reeksen worden samengevoegd, de ploeg met het 

kleinste aantal punten 'plaatsen' zal eerste zijn in de Uitslag en zo verder 

b)In geval van gelijkheid van punten'plaatsen zal de ploeg het het hoogste 

gewicht over de twee reeksen voorgaan 

c) In geval van gelijk gewicht over de twee reeksen zullen de ploegen 

gescheiden worden in de uitslag door het grootste gewicht individueel behaald 

en zo verder. 

 

2- INDIVIDUELE UITSLAG 

a) De behaalde plaatsen in de reeksen worden saengevoegd en de deelnemer met 

het kleinste aantal punten'plaatsen zal eerste zijn en zo verder 

b)In geval van gelijkheid van punten 'plaatsen' tussen 2 of meerdere deelnemers 

na samentelling van het behaalde gewicht in de 2 reeksen per deelnemer, 

diegene met het hoogste gewicht zal als winnaar uitgeroepen worden. 

c) Indien er nog steeds gelijkheid is van gewicht, zal de deelnemer met het 

hoogste gewicht in één van de reeksen uitgeroepen worden tot winnaar. 

d) In laatste geval als er nog steeds gelijkheid is, zullen de nummers  van de 

trekking van de 2 reeksen. Het hoogste totaal  wint. 

e) de deelnemers die maar aan één reeks deelgenomen hebben komen in de 

individuele uitslag na diegene die 2 reeksen deelgenomen hebben in volgorde 

van hun behaalde plaats 

 

3- UITSLAG LANDENTEAMS 

Een wereldrangschikking per land zal opgemaakt worden voor alle 

kampioenschappen die plaatsvonden de laatste 5 jaar(in de stijl van de F.I.F.A. 

rangschikking); deze rangschikking zal elk jaar aangepast worden en 

gepubliceerd op de internet site van het F.I.P.S.e.d. 

De rangschikking zal gedaan worden door de organisatie in aanwezigheid van 

de Voorzitters van het F.I.P.S.e.d. of zijn vertegenwoordiger of eventueel door 

de leden van de jury. 

 

 



10. LENGTE VAN DE FEEDERHENGELS 

 

De lengte van de hengels is beperkt tot - 4.50 meter (15 voet) maximaal 

 

11. VERZEKERING "BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID" 

 

. 

De organiserende federatie is verplicht een verzekering "Burgerlijke 

aansprakelijkheid" te onderschrijven voor de ganse duur van het kampioenschap, 

een attest van de verzekeraar moet voorgelegd worden aan de Voorzitter van het 

F.I.P.S.e.d. 2 maanden voor aanvang van het evenement. 

 

12. TRAININGEN 

 

a) Géén trainingen buiten het officiële wedstrijdparcours 

b) Het officiële parcours zal op volgende manier behandeld worden: 

1 - 15  dagen algemene sluiting van het parcours. Gedurende deze 15 dagen, 

trainingen verboden voor alle landen op het gehele parcours en 500 m voor en 

na (tegenover liggende oever bij meren, roeibanen, kanalen, rivieren en stromen 

inbegrepen) 

De organisatie moet bij wijze van waarschuwingsborden de training beperking 

kenbaar maken.  

Buiten deze sluitingsperiode , moet het parcours regelmatig bezocht en bevist 

kunnen worden(rekening houdende met de sluitingsperiodes en de specifieke 

hengelreglementering (visvergunningen). In geval het parcours regelmatig 

gesloten is voor elke bevissing  moet het toegelaten zijn gedurende 2 weekends 

(in het programmaboekje moeten die bekend gemaakt worden) 

De trainingsdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag en 

vrijdagvoormiddag: 

-de vrijdagvoormiddagtraining is verplicht voor alle landen 

(volledig team bestaande uit alle vissers); 

De wedstrijddagen zijn zaterdag en zondag. 
 

c) Om het mogelijk te maken dat de landenploegen zouden kunnen trainen op 

het officiële wedstrijdparcours zal een trekking plaatsvinden om de "Box" te  

bepalen waar ze kunnen trainen, deze trekking gebeurd de eerste dag op het 

parcours tussen 7 en 8 u ( trekkingsplaats voorzien in het programmaboek) De 

"BOXEN" bestaan uit 6 vakken. Het is een begeleide trekking( trekkingsschema 

voorzien door het F.I.P.S.e.d en aan de organiserende federatie ter beschikking 

gesteld) 

Tijdens de trainingssessie is maximaal de zelfde kwantiteit voeders en aas te 

gebruiken als op een wedstrijd. Voor de trainingsdagen moet de lokale 



organisatie via een geluidssignaal de periodes aangeven wanneer het toegelaten 

is te trainen. 

Hengelen is toegelaten zonder onderbreking tot 18 u met uitzondering van 

donderdag en vrijdag tot 14 u. Géén enkele training is die dagen toegelaten na 

14 u. Het parcours moet verlaten zijn om 15 u. 

voor 10 u en na 18 u  is vissen verboden. 

De ploegen moeten deze uurregeling respecteren(niet voederen voor het 

officiële signaal) 

 

13. ELECTRISCHE INSTALLATIES 

Het is uitdrukkelijk verboden om deelnemers te plaatsen binnen een afstand van 

25 m van eenieder electrische installatie (electriciteitsdraden, transformatoren, 

Pylonen, enz) 

 

13. SCHIKKINGEN IN GEVAL VAN ONWEER 

 

Het onweer begint voor of tijdens de voorbereiding. 

Geen enkele tegenstander is toegelaten plaats te nemen op zijn plaats noch zijn 

materiaal op te tuigen, een geluidssignaal kondigt het stilleggen of uitstel aan. 

Indien de atmosferische omstandigheden niet verbeteren of het tijdschema het 

niet meer toelaat zal de reeks eenvoudig weg geschrapt worden. 

Deze zal dus niet hervat worden en de uitslag zal opgemaakt worden op basis 

van de geviste reeksen. De reeks zal in géén geval hernomen worden. 

. 

HET ONWEER  DOET ZICH VOOR TIJDENS DE REEKS 

Onmiddellijke stillegging(1 ste signaal van de organisatie) en de deelnemers 

moeten schuilen. Indien de atmosferische omstandigheden het toelaten, 

herneming van de reeks bij een 2 de signaal die de deelnemers toelaat opnieuw 

hun plaats in te nemen, 3 de signaal 5 minuten later toelating om het vissen te 

hervatten. 
 

De tijdsduur van de reeks kan ingekort worden indien het programma het niet 

toelaat 5 u te vissen (beslissing van de jury) 

 

14. ANTI DOPING CONTROLE 

 

Het F.I.P.S.e.d. sluit zich aan bij de mondiale anti doping regels toegepast door 

het C.I.P.S 

Ter gelegenheid van een kampioenschap kunnen deelnemers gecontroleerd 

worden en moeten zich verplicht aanmelden binnen de gestelde tijd, op 

aanwijzingen van het F.I.P.S.e.d. of de jury. De deelnemer die zich niet laat 

controleren zal uitgesloten  worden van de wedstrijd en een sanctie krijgen. 



De aan de controle  eventuele verbonden kosten zijn voor rekening van de 

organiserende federatie. 

 

15. PUBLICITEIT OP DE RUGNUMMERS 

 

Publiciteit is géén verplichting 

De grootte van de  publicitaire karakters op het rugnummer mogen niet groter 

dan 6 cm hoog zijn deze publiciteit is toegelaten op het onderste deel van het 

nummer zowel voor als achteraan.  

 

16. TAXEN  F.I.P.S en C.I.P.S. 

 

Een deelname in de onkosten ten bedrage van 120€ per deelnemende natie ten 

voordele van het F.I.P.S.e.d. alsook een deelname van 400€ voor de 

organiserende natie ten voordele van het C.I.P.S. (te betalen aan de 

schatbewaarder van het C.I.P.S) 

 

17. OPENINGSPLECHTIGHEID EN UITREIKING VAN DE TITELS AAN 

DE WINNAARS. 

 

De openingsplechtigheid en presentatie van de deelnemende ploegen zal 

plaatsvinden de avond voor de eerste reeks om 18 u. De duur van deze 

ceremonie mag niet langer dan 2 u duren en moet ten laatste om 20 u gedaan 

zijn. 

De drie eerste ploegen en eerste drie individuele deelnemers ontvangen de 

officiële  medailles Goud, zilver en brons. Overeenkomstig met de internationale 

gewoontes, zal deze uitreiking begeleid worden van de nationale hymne 

overeenkomstig met het land van de winnaar, eveneens zullen de vlaggen van de 

winnaars gehesen worden. De medailles worden aangeboden worden door het 

F.I.P.Se.d. en uitgedeeld door hun officiële vertegenwoordiger. 

 

Bij de uitreiking van de officiële uitslag zal een maximum van 9 personen die 

een land vertegenwoordigen, het podium mogen betreden  bij de uitreiking van 

de medailles en bij het aanhoren van het nationaal volkslied van de winnaar 

 

18. VERTALINGEN 

 

In geval van betwisting met betrekking  tot interpretatie van het reglement zal  

enkel de Franstalige versie als referentie en origineel beschouwd worden. 

 

 

 

 



19. VERPLICHTINGEN 

 

Verplichting voor het organiserend land van een wereldkampioenschap of van 

een zone  kampioenschap : 

a. De bekers van het F.I.P.S.e.d. te laten graveren(schild of logo) 

b. Het programmaboek en alle informatie in de twee officiële talen te 

verspreiden (Engels en Frans). 

 
 


