
REGLEMENT VAN DE INTERNATIONALEN HENGELAARS. 

 

1) Zullen mogen deelnemen aan de selecties: 
a) de internationalen geplaatst via de schiftingen van het vorige jaar. 
b) de hengelaars geplaatst via de preselecties. 

 
 

Ze zullen echter aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 
a) het deelnemingsformulier grondig ingevuld en getekend met de voorafgaande 

melding gelezen en goedgekeurd vooral terug sturen. 
b) het medisch attest grondig ingevuld vooraf terug sturen. 
c) hun lidgeld betaald hebben. 
d) zich houden aan het reglement van de internationalen.  
e) In bezit zijn van een A + vergunning. 

Vanaf het seizoen 2004 mogen de A internationalen enkel gesponsord zijn door officiële 
sponsors van B.C.F.C. 
 
 
2)  De nationale coach is belast met het inrichten van de schiftingen en de internationale 

ontmoetingen.  Hij zal een verslag uitbrengen over de sportactiviteiten van de 
internationalen tijdens de vergadering van het B.C.F.C. 

 
 
3)  De schiftingen: 

a) zullen plaats hebben in 5 of 6 dagen waarvan het aantal en de data zulle 
goedgekeurd worden door B.C.F.C.  voor de vergadering van de internationalen. 

b) zullen niet noodzakelijk hetzelfde aantal dagen bedragen en niet noodzakelijk op 
dezelfde plaats hebben voor de A en B internationalen. 

c) mogen in 2 of 3 beurten gevist worden. 
d) zullen volgens de richtlijnen van de nationale coach tijdens de bekendmaking plaats 

hebben.  De wet op de riviervisserij en sommige reglementen van een gewest 
(voederbeperking enz…) zijn van toepassing.  

e) de nationale coach  duidt de hengelwaters aan.  Hij zal rekening houden met de 
nationale kalender en met de goedkeuring van de voorzitters van de sportcommissies 
(C.C.P.C. of  C.C.C.V.) van de streek waar de schiftingen plaatshebben.  

 
 
4) Plaatsloting: 

a) inters A & B schiften afzonderlijk of samen in verschillende sectoren: 
- de vissers (18) zullen verdeeld worden in 2 sectoren (9) en de plaatsloting zal        

gebeuren met het volgende rooster die zal aangepast worden in functie van het 
water (vijver).  

 
1ste dag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 12 11 13 15 17 14 16 18 1 4 2 3 5 7 8 6 9 
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2de dag A of B of C of D rooster na loting 

A 15 17 16 18 1 3 4 2 5 7 9 6 8 10 13 11 14 12 

 6 8 7 9 11 13 10 12 14 15 17 16 18 1 3 4 2 5 

                   

B 6 8 7 9 11 13 10 12 14 15 17 16 18 1 3 4 2 5 

 15 17 16 18 1 3 4 2 5 7 9 6 8 10 13 11 14 12 

                   

C 7 9 6 8 10 12 11 14 13 16 15 18 17 2 1 5 3 4 

 16 15 18 17 2 4 1 5 3 6 8 9 7 11 12 10 13 14 

                   

D 16 15 18 17 2 4 1 5 3 6 8 9 7 11 12 10 13 14 

 7 9 6 8 10 12 11 14 13 16 15 18 17 2 1 5 3 4 

 
b) inters A & B vissen een schifting samen 

- voor de A inters blijft dezelfde loting van toepassing  
- de B inters zullen aan weerzijden van de categorie A in 2 sectoren (volgens de 
trekking van de morgen) verdeeld worden. 

 
Rooster van plaatsloting inters B 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6 8 5 7 9 2 4 1 3 

 

B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 15 17 14 16 18 11 13 10 12 

 
In het geval dat er hengelaars opgeven zal via het loting rooster aangepast worden. 
Nummer 1 zal links geplaatst worden als men met het aangezicht naar het water gekeerd is. 
 
 
3de Dag 

 
De vissers die geen kop plaats hebben geloot tijdens de 2 eerste dagen zullen geloot worden 
op de n° 1 / 4 / 5 / 9 / 10 / 13 / 14 / 18 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 12 11 13 15 17 14 16 18 1 4 2 3 5 7 8 6 9 

 

A 15 17 16 18 1 3 4 2 5 7 9 6 8 10 13 11 14 12 

 6 8 7 9 11 13 10 12 14 15 17 16 18 1 3 4 2 5 

                   

B 6 8 7 9 11 13 10 12 14 15 17 16 18 1 3 4 2 5 

 15 17 16 18 1 3 4 2 5 7 9 6 8 10 13 11 14 12 

 
 
5de Dag 

 
De vissers die geen kop plaats hebben geloot tijdens de 2 eerste dagen  en de 6 laatste 
gerangschikte zullen geloot worden op de n° 1 / 4 / 5 / 9 / 10 / 13 / 14 / 18 
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5) Rangschikking: 
 

a) de plaatsen behaald tijdens de beurten worden samengeteld.  De hengelaar met het 
kleinste aantal wordt 1ste gerangschikt, enz. 

b) schiftingdagen in 2 beurten, de 2 beurten komen in aanmerking voor het 
eindklassement. 

c) Schiftingsdagen in 3 beurten, de 2 beste beurten komen in aanmerking voor het 
eindklassement. 

d) ex æquo : tijdens een beurt worden de hengelaars gerangschikt in functie van het 
Fips ed reglement  b.v.( 2 vissers zijn 7de, de volgende wordt 7de + 8ste = 15: 2 = 7.5)  
( 3 vissers zijn 7de, de volgende wordt 7de + 8ste  + 9de  = 24: 3 = 8)    De hengelaars 
zonder vis in categorie A & B krijgen 10 punten. 

d*)ex æquo: in eindklassement krijgt de deelnemer met de beste beurtplaatsen voorrang.     
In geval van nieuwe gelijkheid komt het totaal punten/gewicht in aanmerking. 

e) het dagklassement zal uitgehangen worden een uur na de laatste beurt, gedurende 
½ uur.  Iedere internationaal  mag met de nationale coach, een lid van B.C.F.C., 
C.C.C.V. of C.C.P.C. de wedstrijdenkaarten nazien.  Na de termijn van het uithangen 
zal de rangschikking ongewijzigd blijven.  De internationalen zijn verplicht hun 
dagklassement te tekenen voor goedkeuring, zo niet zal er een strafpunt per beurt (1 
punt/plaats) op de dag bijgevoegd worden. 

f) na het einde van de schiftingdagen zullen de hengelaars van de A categorie die 15de, 
16de, 17de et 18de eindigen naar de B categorie dalen. 

g) als een hengelaar “niet-daler” van de A categorie bij het einde van de schiftingdagen 
besluit het volgende jaar niet meer als internationaal te hengelen, zal hij vervangen 
worden door de beste daler van zijn categorie. 

h) De eerste 4 gerangschikten in het eindklassement van de B categorie stijgen naar de 
A categorie. De vissers die 15de, 16de, 17de en 18de eindigen mogen aan de 
preselecties deelnemen mits rechtstreeks in te schrijven bij de nationale coach. 

i) Als er een of meerdere hengelaar(s) van de A of B categorie bij het einde van de 
schiftingdagen besluit(en) het volgende jaar niet meer als internationaal te hengelen, 
zal (zullen) hij (zij) vervangen worden door de beste(n) daler(s) van zijn categorie. 
Deze regel is geldig voor de visser(s) van de B categorie op voorwaarde dat deze 
heeft (hebben) deelgenomen aan de preselecties. Minimum 4 hengelaars zullen via 
de preselecties toegang hebben aan de B categorie van de internationalen. 

j) een beurt waarin de ½ van de vissers van een categorie (A of B) zonder vis blijven, 
zal beschouwd worden als de slechtste beurt voor de vissers van die categorie (A of 
B).  Ze wordt niet hervist. 

k) een door omstandigheden onderbroken beurt zal niet opnieuw gevist worden.     
 
 
6)  In geval van omweer: 

a) wordt de beurt stilgelegd gedurende maximum een half uur via een signaal.  De 
vissent gehaakt voor of tijdens het signaal mogen gevangen worden en zijn geldig.  
Indien de weeromstandigheden het toelaten herneemt de beurt met 2 signalen: 
- 1ste  signaal: begin binnen 5 min  
- 2de  signaal: vissen (zwaar voederen verboden in geval van herneming) 

b) in geval dat de beurt voorgoed is stilgelegd (meer dan een half uur) zal de beurt 
geldig verklaart worden als ½ van de beurt gevist is. 

c) in geval dat de beurt voorgoed is stilgelegd (meer dan een half uur) zal de beurt 
afgelast worden als men ½ van de beurt niet gevist heeft. 

d) maximum 1 onderbreking is toegelaten. 
 
7) De internationalen worden verdeeld in 2 categorieën: zij omvatten 18 A en 18 B.  Iedere 

categorie is samengesteld uit 2 sectoren. 
De plaatsen in hun dagsector behaald zullen in aanmerking komen in dezelfde 
klassering. De hengelaars zullen dus niet noodzakelijk al de dagen in dezelfde sector of  
met dezelfde hengelaars vissen. 
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8) Vanaf 2015 zullen de U23 op voorwaarden dat ze minimum 3 jaar hebben deelgemaakt 
van de U23 internationalen, toegelaten worden om rechtstreeks deel te nemen aan de 
categorie B categorie B van de inters.  
De zal dan samengesteld worden als volgend: 18 + 1 U23 = 19 B, 18 + 2 U23 = 20 B 
enz. De vissers die 15de, 16de, 17de 18de enz ….eindigen mogen aan de preselecties  
deelnemen mits rechtstreeks in te schrijven bij de nationale coach.(art 5i) 

 
9)  De vissers van categorie A (18) zullen verdeeld worden in 2 sectoren (9).  In geval het 

aantal vissers van categorie onpaar is (b.v. 17 vissers): in de 1ste beurt de hengelaar die 
op het plaatsnummer 9 vist (midden) zal in aanmerking  komen in de 2 sectoren, zijn 
behaalde plaats in de sector met het kleinste nr. (van 1 tot 9) zal toegekend worden voor 
zijn rangschikking.  Zijn behaalde plaats in de 2de sector (van 9 tot 17) zal in aanmerking 
komen in de rangschikking van de vissers van die sector (b.v. als hij 3de gerangschikt is 
zullen de vissers van deze sector de plaatsen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toegekend worden).  In 
de 2de beurt de hengelaar die op het plaatsnummer 9 vist (midden) zal gerangschikt 
worden met dezelfde hengelaars als in de 1ste beurt).  Hij zal dus gerangschikt worden in 
de sector met de grote nummers en zal in aanmerking komen in de rangschikking van de 
andere sector. 

 
 
10) Artikel nr. 8 is van toepassing voor de vissers van categorie B wanneer ze vissen zonder 

de categorie A. 
  
 
11) In het geval dat de vissers van categorie A en categorie B samen vissen zullen de 

vissers van catégorie B  mogen geplaatst worden 
     a) aan weerzijden van de categorie A in 2 sectoren verdeeld worden. 

 In geval het aantal vissers van categorie B onpaar is zal de sector die bij loting de 
kleinste plaatsnummers bekwam één hengelaar meer bevatten 

b) in een afzonderlijke sector (idem art. 8) 
        c) inters A & B zullen op verschillende stroken mogen vissen op een zelfde water. 

  
 
12) Hengelen met molen: de hengellengte en het minimum visafstand worden bepaald door 

de nationale coach (artikel 3 paragraaf d) het maximum lengte van een vaste hengel is 
beperkt tot 13 m. (FIPSed).  

 
 
13) De richtlijnen betreffende het zwaar voederen moeten strikt nageleefd worden (FIPSed) 
 
13 bis) Wanneer het gebruik van de FIPS dozen verplicht is voor de controle (zie richtlijnen 
voor de schiftingen), zijn 0.5 strafpunten per beurt van toepassing voor de visser die niet in 
bezit is van zijn dozen tijdens de controle.     
 
 
14) De nationale coach kan een visser in een beurt diskwalificeren: 

a) wanneer de deelnemer het reglement en de specifieke richtlijnen niet toepast 
b) wanneer de deelnemer opzettelijk vis doodt of beschadigt 
c) wanneer zich vreemde voorwerpen in het leefnet bevinden (steen, voeder, enz…) 
d) De nationale coach zal nochtans, wanneer hij het nodig acht, een verwittiging geven 

(geel kaart). 
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15) De gevangen vis van een gediskwalificeerde hengelaar in een beurt zal gewogen 
worden.  Hij zal op de laatste plaats gerangschikt worden van zijn categorie plus 1.  De 
andere deelnemers zullen hun plaatsen behouden, de gediskwalificeerde visser 
inbegrepen.  Deze kan in beroep gaan tegen de genomen beslissing.  Zulks dient 
binneneen termijn van 5 dagen te geschieden en gericht te worden aan de voorzitter van 
het B.C.F.C. Kopies van dit schrijven worden binnen dezelfde termijn eveneens 
toegestuurd aan de voorzitter van het C.C.C.V. en aan de sportbestuurder van het 
verbond, waarvan hij lid is, in een termijn van maximum 5 dagen.  De beslissing van 
B.C.F.C. is onherroepelijk. 

 
 
16) Een hengelaar die wegens overmacht op een eerste dagbeurt afwezig is, zal aan de 

namiddagbeurt mogen deelnemen, indien hij zich bij de nationale coach meldt, minstens 
3 uur voor de aanvang van de beurt (zo niet zal zijn plaatsnummer van de namiddag 
weggenomen worden).  Hij zal op de plaats die de nationale coach her door loting 
aanwijst. 

 
17) Een hengelaar die op een schiftingsdag afwezig is, zal de selectiewedstrijden  
      verder mogen  betwisten wanneer hij de nationale coach verwittigd heeft voor  

08.00 U.  
 Sanctie: hetzelfde aantal punten + 1 toegekend dan de laatste gerangschikte van zijn 

categorie tijdens deze selectiebeurt(en) . 
 
17*) Een hengelaar afwezig op een schiftingsdag zonder te verwittigen. 

Sanctie: uitsluiting van de betrokken hengelaar, deze wordt naar de preselecties 
verwezen na 5 jaar schorsing. 

 
18) De hengelaar die vuilnis achterlaat, papier verbrandt, tijdens trainingen, schiftingen, 

demonstratie of interlanden enz … zal een boete betalen van 15,00 €. In geval van 
herhaling wordt hij als internationaal uitgesloten en terug naar de preselecties verwezen.  

 
19) Een waarborg zal door de internationalen aan de nationale coach betaald worden.  Die 

waarborg zal terugbetaald worden aan de hengelaar, die na de schiftingsdagen besluit 
de internationale te verlaten.  De waarborg betaald door de hengelaars, die wensen bij 
de internationale te blijven, geldt voor het volgende seizoen. 

 
20) De hengelaar die al de schiftingsdagen niet uitvist of uitgesloten wordt bij de 

internationalen, krijgt zijn waarborg niet terug. 
 
21) Ene verplicht inleggeld is voorzien voor de schiftingsdagen.  De vissers zullen het 

inleggeld voor de 1ste schiftingsdag. 
 
22) Selecties wereldkampioenschap: de nationale coach zal de ploeg opstellen onder de A 

en de B internationalen in functie van het hengelwater en hun specifieke kwaliteiten.  Ze 
zullen aan de overeenkomsten tussen B.C.F.C. en de sponsors moeten voldoen.  Hij zal 
geen rekening houden met hun aansluiting (C.C.C.V. of C.C.P.C.).  Wanneer de ploeg ter 
plaatste is en het hengelwater toegankelijk, mag de nationale coach schiftingen inrichten.  
Ideaal zou zijn dat de ploeg ter plaatse is ten laatste op de zondagavond voorafgaand 
aan de 1ste wedstrijddag.  De nationale coach zal de hengelaar die zijn richtlijnen niet 
volgt of de goede sfeer in de delegatie in het gedrang brengt, mogen uitsluiten.   
Andere internationale ontmoetingen: de nationale coach heeft de vrijheid de ploegen 
samen te stellen.  De hengelaar die een selectie weigert, zal voor het volgende 
wereldkampioenschap uitgesloten worden. Vanaf het seizoen 2004 mogen de A 
internationalen enkel gesponsord  zijn door officiële sponsors van B.C.F.C. 
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23) Kledij en sponsoring: bij schorsing zal het B.C.F.C. de kledijkosten, de verblijfkosten, 
enz… evenals het materiaal dat ter beschikking gesteld door de hengelaar doen 
terugbetalen. 

 
24) Bij internationale ontmoetingen zal minimum 20% van de onkosten door de hengelaar 

zelf betaald worden. 
 
 
25) De hengelaar, die aan schiftingen van de internationalen, een interland, een     

demonstratiewedstrijd, een oefenwedstrijd, een wereldkampioenschap, enz…  
deelneemt zal in alle omstandigheden de organisator (B.C.F.C., C.C.C.V.,  
C.C.P.C., de nationale coach) niet verantwoordelijk mogen stelle voor gebeurlijke 
ongevallen die hem zouden overkomen, die hij zou veroorzaken aan een tegenstrever of 
aan een derde.  
De internationalen dienen verzekerd te zijn en in bezit van een jaarlijks medisch attest 
dat verklaart dat zijn gezondheid dermate is dat hij  de hengelsport mag beoefenen. 

 
 
26) Tijdens de schiftingsdagen zal een vertegenwoordiger van de sportcommissie van het 

gewest, waarin er gevist wordt, aanwezig moeten zijn. 
 
 
27) Al de gevallen, niet voorzien in de huidige schikkingen en in de teksten van dit reglement 

zullen door de nationale coach beoordeeld worden. 
 
 
28) Een zware overtreding kan aanleiding geven tot uitsluiting op aanvraag van de nationale 

coach, het C.C.C.V. of het C.C.P.C. mits akkoord van B.C.F.C. 
 
 
29) Tijdens een verhoor of wanneer hij in beroep gaat bij B.C.F.C. mag een internationaal 

zich steeds laten bijstaan door een persoon van zijn keuze. 
 
 
30) Al de beslissingen in beroep genomen door B.C.F.C. zijn onherroepelijk. 
 
 
31) In geval van betwisting, is de Rechtbank te Brussel alleen bevoegd. 
 
 
Vertaling: In geval van betwisting over de interpretatie van het reglement, zal enkel de     

Franstalige versie beschouwd worden als origineel en als referentiepunt. 
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