
Reglement Feeder Kampioenschap van België 

 

De hoeveelheid voeders (allemaal door mekaar zullen gemeten worden 

klaar voor gebruik (bevochtigd en gezeefd) inbegrepen, leem(aarde), 

kiezel,maïs, 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. 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 directiecomité op advies van de 

technische commissie kan deze hoeveelheid aanpassen. 

De visser is verplicht de kwantiteit aas en voeder ter controle aan te 

bieden. 

Behalve de muggelarven  uitsluitend bestemd als haakaas( de 

muggelarven 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).  

Maatdozen zijn 1.1 pints voor  ½ kg max toegelaten muggelarven en      

2 dozen van 2.2 pints voor  pieren, maden, casters, pinkies 

Gekleurde maden zijn in Wallonië toegelaten.   

De voeders moeten in graduele voederemmers aangeboden worden ter 

controle en haakaas in “officiële maatdozen”  zie maatdozen beschreven 

hierboven. De deelnemers moet over hun eigen emmers en maatdozen 

beschikken.  

De deelnemers moeten de  toegestane maat van de vissen respecteren 

elke keer als dit nodig is (nationale reglementen)  

 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 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) 

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) 

Het aas bestemd voor de haak mag  niet samengebonden maar moet op 

de haak geplaatst worden, zijn verboden broodkruim, deegwaren, 

samenvoegen 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 harpoeneren is verboden 

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 ok en niet ok 

De afstand tussen de haaklijn en de onderkant van de voederkorf  moet 

min 50 cm zijn. De korf moet vrij kunnen schuiven vanaf de feederstop 

zodat bij lijnbreuk de vis vrij van de voederkorf kan wegzwemmen. Zie  

tekening OK  

Het is verboden de haaklijn door de voerkorf te plaatsen. Zie tekening 

NO 

 

 

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,  



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. 

Peilen met de voederkorf is toegestaan in plaats van een loodje. 

Het eerste signaal 45 min. voor aanvang wedstrijd, kondigt de controle 

van voeder en aas aan. Mogelijks controle van bepalingen uit het 

reglement bv: feedermontage. De controle begint bij nummer 1 van elke 

sector. 

Bij het tweede signaal gedurende 10 minuten voederen , uitsluitend met 

voederkorf,  vissen verboden. Voederen met de hand, katapult, 

voederpot of eender welk hulptuig is formeel verboden. 

Het derde signaal duid het begin van de wedstrijd aan. 

Het vierde signaal wijst de vissers er op dat de wedstrijd 5 minuten later 

beëindigd is. 

Het vijfde signaal is het einde van de wedstrijd, bij dit signaal tellen 

alleen de vissen die uit het water zijn. 

Afstand tussen de vissers moet minimum 15 meter zijn, in functie van het 

parcours kunnen afwijkingen genomen worden door de organisatie. 

Bij eventuele klachten en sancties zal het algemeen reglement van het 

BCFC toegepast worden.   


