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Titel I: Algemeenheden 

1. Inleiding 

 

Dit is een korte voorstelling van de verschillende organisaties, op basis van hun 

respectievelijke statuten en reglementen. Wat volgt vervangt geenszins de documenten 

eigen aan de organisaties. 

 

Het BFFC « Belgian Fly Fishing Committee », een speciale permanente commissie, 

maakt deel uit van de « Belgian Confederation of Anglers », afgekort BCA ( bron: 

Belgisch staatsblad nr. ID 1407/46 van 24.05.1995) 

 

Het BFFC is een nationale confederatie erkend door de CIPS «  Confédération 

Internationale de Pêcheurs Sportifs » et door de FIPS Mouche « Fédération Internationale 

de Pêcheurs Sportifs, section Mouche ». 

 

Het BFFC wordt exclusief en paritair samengesteld uit: 

 Aangeduid onder de Leden van de CSPM «  Commission Sportive de la Pêche à 

la Mouche » ( vleugel opgericht door de Fédération Sportive de Pêcheurs 

Francophones de Belgique ASBL, afgekort FSPFB ) 

 Aangeduid onder de Leden van de FVV «  Federatie van de Vlaamse Vliegvissers 

VZW ( Nederlandstalige vleugel deel uitmakend van de Sportvisserij Vlaanderen 

 Genodigden volgens specifieke behoeften 

 

Het BFFC is bevoegd, als nationale permanente comité, voor: 

(Bron: Belgisch Staatsblad n° ID 1407/46 van 24.05.199 5 Art.10) 

 Het opstellen van een reglement van inwendige orde en de nationale 

sportreglementen met betrekking tot het competitie vliegvissen 

 Het aanduiden van de deelnemers en de vertegenwoordiging op internationale 

manifestaties 

 Het beoordelen in eerste aanleg in geval van nationale sport conflicten; het BCA 

is het orgaan voor aantekening van beroep. 

 

 

Het BFFC staat in voor de organisatie van : 

 De organisatie van de nationale kompetities in de het kader van het Belgisch 

kampioenschap « Rivier » en « Reservoir » 

 De organisatie van vliegviswedstrijden erkend door internationale instanties 

 Het opstellen van het sportief reglement in het kader van het Belgisch 

kampioenschap « Rivier » en « Reservoir » 

 Het toepassen van voornoemd reglement op alle betrokkenen 

 Het toepassen van een aantal onmiddellijke sancties zoals ze specifiek in 

onderhavig reglement worden gepreciseerd ten opzichte van de overtreders. Bij 
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het ontbreken van de voldoende informatie is het BFFC als enige gemachtigd tot 

het nemen van sancties. 

 Het opmaken en bijhouden van het klassement « inter » op basis van de resultaten 

behaald op de Belgische kampioenschappen « Rivier » en « Reservoir » 

 Het aanduiden van de beste vliegvissers, op basis van de selectie modaliteiten 

gedefinieerd door het BFFC, die België zullen vertegenwoordigen op de erkende 

internationale wedstrijden. 

 

Elke vleugel zal eveneens toezien op: 

 Het opstellen van een reglement van inwendige orde ( RIO) zoals vastgesteld door 

de respectieve federaties (FSPFB en VVHV), de sportieve communautaire 

organen. 

 Het doen toepassen van hierboven vermeld RIO en in geval van noodzaak de 

nodige maatregelen treffen ten opzichte van de overtreders; de respectieve 

federaties zijn het beroepsorgaan. 

 

2. Organogram 

2.1 BFFC : belgian fly fishing committee 

Samenstelling 

FVV leden : Jos Peeters, Svend Christensen, Stefan Allacker 

CSPM leden : Dany Marchand, Christian Jadouille, Michel Godenne 

Adres:  

Belgian Fly Fishing Committee 

p/a Stefan Allacker 

Tiensestraat 77 

3320 Hoegaarden 

Stefan.allacker@skynet.be 

0472/96.58.02 

 

2.2.CSPM : commission sportive pêche à la Mouche 

Adres : 

Commission Sportive Pêche à la Mouche 

Thierry Poncin 

Route de Hotton 20 b 

6987 Rendeux 

info@thierrypeche.be 

0494/34.67.12 

 

2..FVV : Federatie Vlaamse VliegvissersAdres :  

Federatie Vlaamse Vliegvissers 

p/a Ronald Leyzen, 

Eeuwfeestlaan 229, 

mailto:Stefan.allacker@skynet.be
mailto:info@thierrypeche.be
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2500 Lier  

ronald@vliegvissen.be 

32 (0)3 480 51 24 

 

2.4 BCA : Belgian Cofederation of Anglers 

Adres 

Belgian Confederation of Anglers 

a/d Roland Marcq 

Rue Lucien Namêche 10 

5000 Namur 

Marcq.roland@gmail.com 

0498/272322 

 

2.5.FSPPFB : Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de 
Belgique 

 

Voorzitter : Charlie Dubourg  

Directeur : Benoit Sottiaux 

Adres : 

Rue Lucien Namêche 10 

5000 Namur

mailto:Marcq.roland@gmail.com
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Titel II: Algemene organisatie 

 

1. Het Belgisch kampioenschap 

 Het Belgisch kampioenschap vliegvissen op rivier of reservoir wordt opengesteld 

voor alle vissers die lid zijn van de CSPM of de FVV, in orde met hun bijdrage, 

drager zijn van de nationale licentie. Kandidaten moeten een aanvraag tot 

inschrijving indienen via hun federatie (CSPM en FVV). 

 

 Het Belgisch kampioenschap vliegvissen behelst 2 types wedstrijden: 

o Het Belgisch kampioenschap vliegvissen « rivier » 

o Het Belgisch kampioenschap vliegvissen « reservoir » 

 

 Het Belgisch kampioenschap vliegvissen JUNIORS behelst 2 types wedstrijden: 

o Het Belgisch kampioenschap vliegvissen JUNIORS « rivier » 

o Het Belgisch kampioenschap vliegvissen JUNIORS « reservoir » 

 

2. Inschrijving en deelname 

 

 Om deel te kunnen nemen aan het Belgisch kampioenschap moet de visser een 

aanvraag tot inschrijving indienen bij het BFFC 

 

 De lijst met inschrijvingen zal op de afsluitdatum van de inschrijvingen door het 

BFFC overgemaakt worden aan de sportieve vleugels (FVV en CSPM) . 

 

 Elke sportieve vleugel heeft het recht een aanvraag tot inschrijving te weigeren. 

Enkel de personen die worden geweigerd worden via eenvoudige brief verwittigd 

binnen de 10 dagen na ontvangst van de aanvraag. 

 

o Bij een weigering van de aanvraag tot inschrijving door een van de 

sportieve vleugels, op basis van het reglement BFFC, zal het BFFC als 

beroepsorgaan fungeren 

 

o In geval van een weigering van de inschrijving door een van de sportieve 

vleugels op basis van de respectievelijk reglementen van inwendige orde, 

zal de federatie van de vleugel fungeren als beroepsorgaan ( voor de 

CSPM, de FSPFB; voor de FVV de VVHV ). 

 

 Het BFFC heeft eveneens het recht een aanvraag tot inschrijving te weigeren. 

Enkel de personen die worden geweigerd worden via eenvoudige brief verwittigd 

binnen de 15 werkdagen na de afsluitdatum van de inschrijvingen. In dit geval zal 

de BCA als beroepsorgaan fungeren. 
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 De opening van de aanvragen tot inschrijving wordt vastgesteld op 15 

Januari  en wordt afgesloten op 15 Februari  inbegrepen. Elke aanvraag tot 

inschrijving na deze datum zal niet worden behandeld. 

 

 De uiterste betaaldatum voor de inschrijving wordt vastgesteld op 15 

Februari  
 

 De inschrijving zal als geldig en definitief worden weerhouden indien voor 15 

Februari de visser volgende heeft geleverd: 

o Een fotokopie van de identiteitskaart 

o Medisch certificaat vervolledigd door de behandelende geneesheer ( enkel 

leden CSPM ) 

 

 De inschrijving impliceert de kennisname en het integraal aanvaarden van 

onderhavig reglement 

 

 Het bedrag voor de inschrijving wordt jaarlijks vastgesteld door het comité BFFC 

en houdt rekening met de gekozen locaties voor het komende BK. 

 

 Er wordt een prijs opgemaakt voor reservoir en /of rivier. Er wordt een 

afzonderlijke prijs gemaakt voor juniors en seniors. 

De prijs wordt vermeld op het document “aanvraag tot deelname aan het Belgisch 

kampioenschap” 

 

Iedere deelnemer “rivier” is verplicht een controleur mee te brengen naar elk van de 

manches van het kampioenschap “Rivier”. Een deelnemer “rivier” die zich ’s 

morgens meldt zonder controleur zal die dag niet kunnen deelnemen 

  

Betaalde inschrijvingen worden niet, zelfs niet gedeeltelijk, terugbetaald. Enige 

uitzondering is het geval van de weigering van de aanvraag tot inschrijving door één 

van de bevoegde organen. 

 

3. Kalender en convocaties 

 

 Het BFFC legt de kalender vast voor wat betreft: 

o De wedstrijden van het Belgisch kampioenschap SENIORS « rivier » en 

« reservoir » 

o De wedstrijden van het Belgisch kampioenschap JUNIORS « rivier » en 

« reservoir » 

o Het Belgisch kampioenschap interclub “reservoir” 

 

 Deze kalender legt de data en plaats vast voor de verschillende wedstrijddagen 

rivier en reservoir, evenals een reserve datum, voor de « rivier » alsook eventueel 

een reservedatum voor het « reservoir » 
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 De kalender wordt officieel ten laatste 10 dagen voor het openen van de periode 

voor het indienen van een aanvraag tot inschrijving 

 

 In geval van overmacht (overstroming, droogte, vorst, …) zal de wedstrijddag 

worden verplaatst door de BFFC naar de voorziene reserve datum. 

 

 Indien voor dezelfde redenen van overmacht de wedstrijddag niet kan worden 

verplaatst naar een andere datum, kan deze door de BFFC worden afgelast. Indien 

het om een wedstrijddag van het BK gaat, blijft het resultaat van het BK toch 

geldig. 

 

 In geval van overmacht ( werken aan de oevers of in de rivierbedding, 

verontreiniging, afzeggen door een visvereniging,…) kan de plaats worden 

gewijzigd. 

 

 Indien voor dezelfde redenen van overmacht de wedstrijddag niet kan worden 

verplaatst naar een andere plaats, kan deze door de BFFC worden afgelast. Indien 

het om een wedstrijddag van het BK gaat, blijft het resultaat van het BK toch 

geldig. 

 

 De overzichtstabel met de plaats, de datum en het visverbod zal via elektronische 

drager worden verstuurd tenminste 15 dagen vóór de datum van de eerste 

wedstrijd. 

 

 Elk deelnemer zal eveneens per e-mail een convocatie krijgen 15 dagen  die de 

wedstrijd voorafgaat. 

 

 In geval van twijfel dient elke deelnemer zich te informeren bij het secretariaat 

van de BFFC 

 

4. Divisies 

 

 De divisies, indien er zijn, zullen definitief worden samengesteld op het ogenblik 

van het afsluiten van de inschrijvingen voor elke discipline, hetzij ten vroegste op 

15 Februari van elk jaar. 

 

 Een tweede divisie zal worden aangemaakt vanaf 34 deelnemers ingeschreven per 

discipline. 

 

 Indien er met meerdere divisies wordt gewerkt zal de BFFC, voor het begin van 

het kampioenschap en per discipline: 
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o Het aantal deelnemers bepalen per divisie in functie van de 

organisatorische behoeften. Divisie 1 zal maximum 24 deelnemers 

bevatten. 

 

o de deelnemers verdelen in de divisies in functie van het klassement van 

het voorgaande jaar.Elke nieuwe deelnemer start automatisch in de laagste 

divisie  

 

Het aantal vissers die naar de lagere divisie zakken, bepalen 

 

Indien noodzakelijk heeft de BFFC het recht de kalender eventueel aan te passen 

teneinde een goede organisatie voor elke divisie te garanderen. 

 

5. Het algemeen klassement en het klassement « inter » 

5.1 Algemeen klassement 

 

 Op einde van het kampioenschap wordt voor elke divisie van elke discipline 

een klassement gemaakt op basis van de « plaats » punten verkregen bij elk 

van de manches 

 

 De ex-aequo worden opeenvolgend verdeeld: 

o Door het optellen van de « vispunten » van de verschillende manches 

o Door het optellen van het aantal vissen per manche 

o Door het nemen van het beste klassement van één van de manches van de 

wedstrijddag 

o Door het nemen van de 2 beste klassementen 

o Door het nemen van de 3 beste klassementen, en zo verder indien nodig 

zelfs de laatste 

o Indien er dan nog ex-aequo is, zal het lot beslissen. 

 De kampioen van België, rivier of reservoir, wordt de visser uit divisie 1, die als 

eerste is geklasseerd staat per discipline, rivier of reservoir. 

 

 

5.2..Klassement « inter » 

 

 De klassementen « inter » zijn verplicht voor de deelnemers die wensen deel 

te nemen aan de internationale kampioenschappen. 

 De klassementen « inter » staan open voor alle Belgische leden van de CSPM 

/ FVV die in het bezit van een wedstrijdlicentie BFFC voor om het even welke 

divisie. 

 De deelname aan dit klassement is betalend ( het bedrag wordt jaarlijks 

vastgeld door het BFFC ) en gecommuniceerd op het document  “aanvraag tot 
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deelname aan het Belgisch kampioenschap” doch vereist wel een 

voorafgaandelijk inschrijving ( vakje aan te vinken op hetzelfde formulier) 

 Het klassement « inter » wordt opgemaakt per deelnemer door het totaal te 

maken van plaatspunten van de 2 beste resultaten verkregen tijdens de laatste 

3 kampioenschappen in elk van de disciplines.  

 De deelnemer, die niet heeft deelgenomen aan 3 opeenvolgende 

kampioenschappen voor 1 van de disciplines, zal het aantal plaatspunten 

worden toegewezen gelijk aan het aantal deelnemers van de discipline van de 

kampioenschappen waaraan hij niet heeft deelgenomen. (onderbreking of 

nieuwe deelnemer) 

 Voor D2 worden bij de behaalde plaatspunten het aantal deelnemers van D1 

opgeteld. 

 

5.3.Klassement « inter wereld » , « inter Europa » & “Masters” 

 Deze klassement bepalen de mogelijke deelnemers aan de kampioenschappen 

georganiseerd door FIPS-Mouche. 

 Het klassement « inter » (Wereld, Europa, Masters) zal worden bepaald door het 

kampioenschap waartoe het toegang geeft: 

o Enkel « reservoir » of enkel «rivier » 

 Het overeenkomstig klassement wordt in rekening genomen 

o Gemengd 

 Het klassement zal worden bekomen door de klassementen 

Belgisch kampioenschap « rivier » en « reservoir » te 

vermenigvuldigen met het aantal respectievelijke manches op het 

betrokken kampioenschap en daarna de som te maken van beide 

disciplines.  

6. Internationale selectie voor het jaar x « Wereld » « Europa » 
en “Masters” 

  

 Elke deelnemer , die deelnam  aan 

o  2 van de 3 laatste BK’s 

o deelnam aan het BKvan het jaar x-1 

 mag deelnemen aan de wereld- en/of Europese kampioenschappen voor zover hij 

gunstig staat geklasseerd in het overeenkomstig klassement « inter » 

 

 Een deelnemer kan in hetzelfde jaar deelnemen aan zowel de wereld als de 

Europese kampioenschappen, doch kan niet deelnemen aan twee 

wereldkampioenschappen ( seniors en masters) ( cfr reglement FIPS-Mouche) 

 

 Een selectiecomité zal worden opgericht door het BFFC. Dit comité zal de 

geselecteerden evalueren en zal een advies geven aan het BFFC die de 

eindbeslissing neemt wat betreft de samanstelling van de ploeg. Het 

selectiecomité zal de potentiele deelnemers beoordelen volgens een 
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evaluatiematrix qui een aantal criteria herneemt. ( vistechniek, fysieke conditie, 

motivatie,groepsgeest, tijd gespendeerd aan het vissen, deelname aan en 

resesultaten van competities buiten het BK, het bijhouden van een dagboek, 

deelname aan stages, …) 

 

 Indien er geen selectiecomité kon worden samengesteld of indien er geen advies 

werd geformuleerd, zal het  BFFC beslissen over de samenstelling van de 

vertrekkende ploeg. 

 

 Een deelnemer die afzegt ( om welke reden dan ook ) na voorafgaandelijk 

aangegeven te hebben dat hij kandidaat was , zal niet selecteerbaar zijn voor de 

ploeg x+1 (sanctie H1) 

 

 

 Om deel uit te maken van een nationale ploeg dient de deelnemer ingeschreven te 

zijn voor het Belgisch kampioenschap van het jaar x in de disciplines van het 

internationaal kampioenschap waaraan hij wenst deel te nemen. 

 

Internationale selectie voor de wereldkampioenschappen: 

 

 Er zal voorrang worden gegeven aan de ploeg die deelneemt aan de 

wereldkampioenschappen 

 De selectie zal gebeuren op basis van het klassement « inter wereld » en het 

advies gegeven door het selctiecomité 

 De geselecteerden  zullen worden gevolgd door het selctiecomité. De 

samenstelling van de vertrekknende ploeg gebeurt door het BFFC op basis van het 

advies van het selectiecomité 

 

 In geval van afzegging van 1 of meerdere van de 5 eerst geklasseerde, zullen 

opeenvolgende geklasseerden worden aangezocht om de nationale ploeg samen te 

stellen. Er wordt maximaal tot de 10
e
 plaats gezakt. 

 

 Indien binnen de 10 eerste geen ploeg kan worden gevormd, zal België niet 

deelnemen aan het betrokken kampioenschap. De mogelijkheid wordt geboden 

aan de leden (CSPM of FVV)met BFFC licentie ( 200 Euro voor zij die niet zijn 

ingeschreven voor het BK) die buiten dit klassement vallen om toch deel te 

nemen aan bedoelde kampioenschappen doch met alle kosten voor eigen 

rekening. In dit geval is er sprake van een opportuniteitsploeg. Indien er meer dan 

5 kandidaten zijn zal het BFFC beslissen.  

 

Internationale selectie Europees kampioenschap: 

 De selectie zal gebeuren op basis van het klassement « inter Europa » en het 

advies van het selectiecomité 

De 5 eerste worden prioritair geselecteerd, behalve als ze reeds deelnemen aan het 

wereldkampioenschap. 
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De geselcteerden worden gevolgd door het selectiecomité. De samenstelling van de 

vertrekkende ploeg wordt bepaald door het BFFC op basis van de inputs van het 

selectiecomité 

 In geval van afzegging van 1 of meerdere van de 10 eerst geklasseerde, zullen 

opeenvolgende geklasseerde worden aangezocht om de nationale ploeg samen te 

stellen. Er wordt maximaal tot de 15
e
 plaats gezakt. 

 

 

 Indien binnen de 15 eerste geen ploeg kan worden gevormd, zal België niet 

deelnemen aan het betrokken kampioenschap. De mogelijkheid wordt geboden 

aan de leden (CSPM of FVV)met BFFC licentie ( 200 Euro voor zij die niet zijn 

ingeschreven voor het BK) die buiten dit klassement vallen om toch deel te 

nemen aan bedoelde kampioenschappen doch met alle kosten voor eigen 

rekening. In dit geval is er sprake van een opportuniteitsploeg. Indien er meer dan 

5 kandidaten zijn zal het BFFC beslissen.  

 

Internationale selectie “master”: 

Zelfde redenering als voor “wereld” en “Europese” kampioenschappen. Deelnemers aan 

de masters dienen minstens 50 jaar oud te zijn. 

7. Subsidies voor internationale wedstrijden 

 Noch het BFFC, nog de sportieve vleugels hebben enige verplichting 

communautaire of andere subsidies aan te wenden voor internationale 

competities. Het gaat om een financiële hulp die al dan niet ter beschikking wordt 

gesteld van de deelnemers aan de Wereld- of Europese kampioenschappen. 

 

 

8. Ongevallen en verantwoordelijkheden 

 

Noch het BFFC, noch de CSPM, noch de FVV kunnen verantwoordelijk worden gesteld 

voor onvoorziene externe gebeurtenissen zoals het opengaan van stuwdammen, kano 

afdalingen, onweer, aanwezigheid van andere vissers, noch voor lichamelijke ongevallen 

( verdrinking, …). Het is ten zeerste aangeraden uw verzekering en franchises na te gaan 

dienaangaande. 

 

9. Doping 

 

Zie de antidoping reglementering: http://www.dopinglijn.be/ 

 

De kosten verbonden aan een positieve controle dienen gedragen door de deelnemer 

 

Er wordt ten zeerste aangeraden aan de deelnemers die medicatie nemen de organisatoren 

van de wedstrijd te verwittigen en een attest van de behandelende geneesheer voor te 

leggen. 

http://www.dopinglijn.be/
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Titel III: Reglement 
 

1. Algemeenheden 

 

1.1. Algemeenheden gemeenschappelijk aan disciplines 
“rivier” en “reservoir” 

 Tijdens de manches mag de visser geen enkele georganiseerde en manifeste hulp 

krijgen van buiten uit. (sanctie A1 tot B2) 

 Ieder aanwezig persoon mag slechts observeren van op de oever. Het is de 

deelnemer verboden enige vorm van communicatie te hebben met deze persoon. 

(sanctie A1 tot B2) 

 Echter, in geval van een handicap ( permanent of tijdelijk ) kan de BFFC afzien 

van deze regel op voorwaarde dat de deelnemer de organisatie op voorhand 

verwittigt. (sanctie A1 tot B2) 

 In voorkomend geval zorgt de visser zelf voor de assistent. Deze mag de vangsten 

van de visser niet controleren. Indien de helper afwezig is mag de visser niet meer 

deelnemen aan de wedstrijd.V 

 Het gebruik van radio of telecommunicatie tijdens de manche wordt gelijkgesteld 

aan georganiseerde en manifeste hulp van buiten uit en is dus strafbaar. De BFFC 

kan op schriftelijk verzoek hiervan afwijken. (sanctie A1 tot B2) 

 Enkel in geval van nood is het oproepen van een lid van het comité BFFC 

toegestaan. 

 De aard en de toepassing van de sanctie worden gedefinieerd door het BFFC (cfr 

hoofdstuk “straffen, klachten en beroep”) als het op het sportief reglement gaat. 

Elk ander punt wordt behandeld binnen het kader van de reglementen van interne 

orde van de vleugel waartoe de deelnemer behoort (FVV of CSPM). 

 De JUNIORS worden verplicht begeleid door een verantwoordelijk 

meerderjarige. 

 Tijdens het kampioenschap JUNIORS is een mondelinge hulp toegestaan. Alle 

hulp bij het vissen is verboden. (sanctie A1 tot B2) De coach (persoon die de 

junior adviseert) mag zich in het water begeven voor een wedstrijd op rivier. Er 

wordt slechts 1 coach per manche toegelaten 

 

1.2. Algemeenheden specifiek “rivier” 

 De wetgeving van toepassing op de riviervisserij is van toepassing behalve 

uitzonderingen 

 Indien er een bijzonder lokaal reglement van toepassing is ( bv; manche op een 

parcours van een visvereniging) zal de deelnemer zich hieraan dienen te houden. 

Dit specifiek reglement zal tegelijkertijd met de convocatie voor de wedstrijd 

worden meegedeeld. 
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1.3. Algemeenheden specifiek “reservoir” 

 Indien er een specifiek reglement bestaat, zal dit voorrang krijgen op huidig 

reglement 

 Dergelijk specifiek reglement zal tegelijkertijd met de convocatie voor de 

wedstrijd worden meegedeeld. Elke deelnemer wordt geacht zich er aan te 

houden. 

 

2. Organisatie van de wedstrijden (dagen) 

2.1. Gemeenschappelijk “rivier” en “reservoir” 

 De BFFC mag maximaal 2 dagen van het kampioenschap organiseren in een 

aanpalend land, Engeland inbegrepen. 

 De briefing wordt gegeven 1 uur voor de start van de competitie.Deelname aan de 

briefing is verplicht (sanctie A2) 

  De briefing wordt schriftelijk ter beschikking gesteld in N en F. Zij wordt 

aangehecht aan de controlefiche 

 De lottrekking van de vissectoren gebeurt tenminste 1,5 uur voor de start van de 

eerste manche. 

 Elke deelnemer dient zijn eigen sector te loten. 30 minuten voor de briefing wordt 

automatisch overgegaan tot een trekking voor de afwezigen door een 

verantwoordelijke van de BFFC. 

 Het officiële uur van de trekking staat vermeld op de convocatie die 15 dagen 

voor de competitie wordt verstuurd, enkel en alleen via e-mail.De controlefiches 

+ de briefing worden aan de deelnemers overhandigd 1 uur voor de start van de 

competitie 

 De controlefiches, alsook de schriftelijke briefing, zullen aan de deelnemers 

worden overhandigd 1 uur voor de start van de competitie 

 Tijdens de briefing zullen de laatste richtlijnen, de beschrijving van de 

verschillende sectoren, alsook de controle modaliteiten worden toegelicht 

2.2. Wedstrijden specifiek “rivier” 

 Het is de deelnemers aan het Belgisch kampioenschap verboden te vissen op de 

sectoren gedurende de 15 dagen voorafgaand aan de wedstrijddag . Bij 

overtreding zal deelname aan de wedstrijd worden verboden.  Hij zal de 

plaatspunten overeenstemmend de “blank” worden toegewezen voor elke manche. 

 In specifieke gevallen kan deze periode variëren als gevolg van de reglementen 

van de visvereniging die gastheer is voor de wedstrijd. 

 De BFFC kan deze periode herzien indien de wedstrijd doorgaat in een aanpalend 

land, Engeland inbegrepen. 

 Aan de controleurs en de beherende clubs wordt gevraagd niet te vissen de dag 

voor de wedstrijd. 
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2.3. Wedstrijden specifiek “reservoir” 

 Het is de deelnemers aan het Belgisch kampioenschap verboden te vissen op de 

sectoren gedurende de 6 dagen voorafgaand aan de wedstrijddag. Bij overtreding 

zal deelname aan de wedstrijd worden verboden.  Hij zal de plaatspunten 

overeenstemmend de “blank” worden toegewezen voor elke manche. 

 In specifieke gevallen kan deze periode worden verlengd als gevolg van de 

reglementen van de visvereniging die gastheer is voor de wedstrijd. 

 De BFFC kan deze periode herzien indien de wedstrijd doorgaat in een aanpalend 

land, Engeland inbegrepen. 

 Aan de controleurs wordt gevraagd niet te vissen de dag voor de wedstrijd. 

 

3. Afwezigheden 

 Teneinde gerechtvaardigd te zijn dient de afwezigheid verbonden te zijn aan 

voorzienbare verhindering waardoor het normaal vliegvissen niet mogelijk is.( 

sanctie A3) 

 

 Lijst van mogelijke voorzienbare verhinderingen 

o Ziekte      ( medisch attest ) 

o Kwetsuur     ( medisch attest ) 

o Herstel van ziekte / operatie    ( medisch attest ) 

o Familiale heuglijke of spijtige gebeurtenis 

o Gebeurtenis van professionele aard  ( attest werkgever) 

o Deelname aan een internationale competitie erkend door het BFFC 

 

 Teneinde ontvankelijk te zijn dient de deelnemer zijn afwezigheid tenminste 6 

dagen voor de wedstrijd telefonisch of per e-mail te melden aan het 

secretariaat van het  BFFC.( sanctie A3 tot C3) 

 

 Het komt de deelnemer toe zich te vergewissen of de melding goed werd 

ontvangen door het comité BFFC door een bevestiging van zijn melding van 

afwezigheid te vragen per mail. 

 

 Bij het ontbreken van dergelijke bevestiging zal de afwezigheid als ongegrond 

worden beschouwd. 

 

 Op basis van de aangeleverde elementen zal het BFFC ( niet deelnemende leden) 

beslissen of de afwezigheid al dan niet is gerechtvaardigd. 

 

 In geval van afwezigheid als gevolg van een ernstig probleem dat zich 

voordoet tijdens de 3 dagen voor de wedstrijd, de dag van de wedstrijd 

inbegrepen, dient de deelnemer onmiddellijk telefonisch contact op te nemen 

met het secretariaat BFFC. ( sanctie A3 tot C3) 
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 Op basis van de aangeleverde elementen zal de BFFC beslissen of de afwezigheid 

al dan niet is gerechtvaardigd. Indien de uitleg of oorzaak niet overtuigend zijn, 

zal de afwezigheid als niet gerechtvaardigd worden beschouwd. 

 

 Iedere niet gerechtvaardigde afwezigheid zal leiden tot uitsluiting van het lopende 

kampioenschap. Een niet gerechtvaardigde afwezigheid de laatste wedstrijddag 

zal leiden tot uitsluiting van het kampioenschap van het volgende jaar.( sanctie 

C3-C4) 

 

4. Organisatie van de manches 

4.1. Gemeenschappelijk “rivier” en “reservoir” 

 De kampioenschappen rivier en reservoir zullen elk over minstens 3 dagen 

worden gespreid. 

 Voor elk kampioenschap zal elk van de dagen uit evenveel manches bestaan 

 Het totaal van de manches van 1 dag zal dienen als basis voor het toekennen van 

de plaatspunten 

 De duur en het aantal manches rivier en reservoir, evenals de wisseltijd tussen de 

manches, kunnen ten allen tijde door de BFFC worden gewijzigd 

 In geval van overmacht kan een manche gestopt, uitgesteld of geannuleerd 

worden bij beslissing door stemming bij handopheffing In geval van annulatie van 

een manche zal de wedstrijd worden afgesloten na de laatst volledig geviste 

manche. 

 De start en het einde van elke manche worden vermeld tijdens  briefing. 

4.2. Wedstrijden specifiek “rivier” 

  

 Voor elke dag zullen er twee  manches zijn; 

 Elke manche duurt 3 uur non-stop  Rekening houdend met het type rivier is het 

mogelijk dat de organisatie beslist om 1,5 uur een rotatie in te voeren met de 

naburige sector ( 1-2, 3-4, …) 

 Een klassement wordt gemaakt voor elke manche 

 Het is de deelnemer verboden zich in het water te begeven vóór de start van de 

manche 

 Het is de deelnemer verboden reeds een vlieg in of op het water te hebben vóór de 

start van de manche 

 De controleur zal het signaal tot start geven, De controleur hanteert de tijd van 

start en einde volgens de uren gegeven tijdens de briefing. 

 Op het einde van elke manche dient de visser discreet en onmiddellijk de bedding 

van de rivier te verlaten. Indien hij de rivier moet oversteken zal dit haaks aan de 

oever gebeuren teneinde de afstand in de bedding te minimaliseren. 

 Na de laatste manche van de dag zal elke deelnemer verplicht de linten die zijn 

sector afbakenen verwijderen en binnenleveren bij de organisatie. Het niet 

naleven van deze verplichting zal onherroepelijk leiden tot de straf “laatste in het 
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klassement van de dag”( sancie A2 tot B2 in geval van herhaling, zelfs C3 indien 

er sprake is van opzet of slechte wil) 

4.3. Wedstrijden specifiek “reservoir” 

 Voor elke dag zullen er twee  manches zijn; 

 Voor elke manche zullen er 4rotaties zijn van elk minimum 45 minuten met een 

wisseltijd van minimum 15 minuten 

 Een klassement wordt gemaakt voor elke manche 

 Het is de deelnemer verboden zich in de bedding van het reservoir te begeven. 

 Begin en einde van een rotatie worden aangegeven door een geluidssignaal. 

 

5. De visplaatsen 

5.1. Gemeenschappelijk “rivier” en “reservoir” 

 

 De visplaatsen zullen duidelijk afgebakend worden door panelen of linten aan het 

begin en einde 

 De limiet van de zone is haaks op de oever ter hoogte van het paneel of het lint. 

 De deelnemers mogen zich niet uit hun zone verwijderen zonder goede reden 

(onwel worden, dringende behoefte,…). Indien dit toch gebeurt, wordt dit 

beschouwd als het verlaten van de visplaats ( sanctie A2) 

 Op het einde van de laatste manche moet ieder deelnemer de linten of panelen, die 

zijn sector afbakenen, wegnemen en afgeven bij de organisatie”( sancie A2 tot B2 

in geval van herhaling, zelfs C3 indien er sprake is van opzet of slechte wil) 

5.2. Wedstrijden specifiek “rivier” 

 De sectoren hebben een minimale lengte van 200 m en een maximale lengte van 

500 m. 

 Indien er 2 linten zijn aangebracht, 1 in het water en een ander op de oever, is het 

lint het dichtst bij het midden van de rivier bepalend; 

 Tijdens de manches dienen zowel de visser als zijn materieel zich in de 

toegewezen zone te blijven. 

 Alle vissen gevangen buiten de sector ( haaks op de oever ter hoogte van het lint) 

worden afgekeurd ( sanctie B0 + sanctie A1 tot B2) 

5.3. Wedstrijden specifiek “reservoir” 

 De sectoren zullen minimum 10 m bedragen 

 Tijdens de manches dient het materieel in de toegewezen zone te blijven.( sanctie 

A2) 

 De vissers blijven tijdens de manche in hun sector. Zij mogen enkel de sector 

verlaten om een controle uit te voeren indien er geen controleurs aanwezig zijn. 

 Alle vissen gevangen buiten de sector ( haaks op de oever ter hoogte van de 

nummers) worden afgekeurd ( sanctie B0 + sanctie A1 tot B2) 
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6. Controles en controleurs 

6.1. Controles algemeen : “rivier” en “reservoir” 

 De controlefiches , samen met de schriftelijke briefing, worden uitgedeeld 1 uur 

voor de start van de wedstrijd 

 Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn controlefiches tot zij worden 

binnengebracht bij een lid van de BFFC verantwoordelijk voor het inbrengen in 

de PC. Details van waar en bij wie staan vermeld in de briefing. 

 De controlefiche dient binnen het uur na het beëindigen van de manche op rivier ( 

30 min voor de manches lac) binnen geleverd worden ( behalve indien 

wijzigingen aangegeven tijdens de briefing) ( sanctie B1 + de sanctie voor een 

blank) 

 Elk deelnemer wordt geacht in het bezit te zijn van een kogelpen of alcoolstift, 

deze laatste enkel met een fijne punt,… 

 Op het einde van de manche moet de visser de lege vakjes op de fiche 

doorkruisen. Hij kijkt erop toe dat controleur de fiche ondertekend. 

 In geval er geen vis werd gevangen blijven 2 handtekeningen noodzakelijk. 

 Alle op- en aanmerkingen, overtredingen, dienen opgenomen in het voorziene vak 

om in aanmerking te worden genomen. Deelnemer en controleur dienen te 

ondertekenen. 

 

6.2. Controles specifiek “rivier” 

 De deelnemer verifieert of zijn fiche volledig en correct wordt ingevuld op het 

moment van de controle: 

o Soort vis (indien niets vermeld wordt, zal de vis als niet-salmonide worden 

aangerekend) 

o De afmeting; omcirkelen van dm, cm en mm 

o De maat in mm te noteren 

o De naam / initialen, en de handtekening / paraaf van de controleur 

o De eventuele opmerkingen 

o Eventuele klachten 

o Eventuele overtredingen 

 

 Elke visser krijgt voor elk van de manches een verschillende controleur 

toegewezen. 

De controleurs krijgen een sector van de rivier toegewezen. De organisatie neemt 

de nodige schikkingen opdat de controleur niet samenvalt met de visser die hem 

meebracht naar de competitie. 

 Er zal een onmiddellijke controle gebeuren  

 De visser mag zijn sector niet verlaten vóór het recupereren van zijn fiche. Hij 

verifieert of de controleur de fiche correct heeft ingevuld en afgetekend. 
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 De visser mag in geen geval de vis manipuleren vóór het beëindigen van de 

controle. Hij biedt zijn vangst aan in het schepnet bij de controleur. 

 De visser mag de controleur helpen bij het verwijderen van de haak ( indien de 

controleur hier om vraagt), teneinde nodeloos lijden van de vis te vermijden of bij 

het terugzetten in de rivier. 

 Op het einde van de manche dient de controleur de niet gebruikte vakjes te 

annuleren (schrappen) en te ondertekenen. De visser vergewist zich dat ook de 

controleur het blad aftekent. 

 In geval van “Blank” blijven de twee handtekeningen noodzakelijk. 

6.3. Controles specifiek “reservoir” 

 

 De visser dient er voor te zorgen dat zijn vangsten onmiddellijk en correct worden 

ingeschreven op zijn fiche: 

o De afmeting; omcirkelen van dm, cm en mm 

o De maat in mm te noteren 

o De naam, initialen, en de handtekening / paraaf van de controleur (om 

geldig te zijn dient de naam van de controleur minimum 1 maal duidelijk 

leesbaar genoteerd ) 

o Het uur van de controle 

o De eventuele opmerkingen 

o Eventuele klachten 

o Eventuele overtredingen 

 

 Er zal steeds worden overgegaan tot een onmiddellijke controle en dit volgens de 

richtlijnen gegeven tijdens de briefing. 

 De visser mag pas terug beginnen vissen na het aftekenen van zijn fiche na elke 

vangst 

 

6.4. Controleurs 

 

 Aan de deelnemers van het BK “rivier” zijn verplicht een controleur mee te 

brengen. ( sanctie C1) De controleur worden door de organisatie bij het begin van 

de dag gemandateerd.  De deelnemer zorgt ervoor dat de controleur die hij 

meebrengt uitgerust is met het nodige materieel ( waders, ..; ( sanctie C1) en dat 

hij de nodige kennis heeft om zijn taak te kunnen vervullen ( reglement, 

vissoorten, …) ( sancties D tot G) 

 De controles kunnen enkel uitgevoerd worden door controleurs voorafgaandelijk 

gemandateerd door de BFFC. 

 Elk gemandateerd controleur dient het reglement ( technisch deel )te kennen . 

.Tijdens de briefing wordt een samenvatting aan de controleurs overhandigd. 

 De BFFC stelt aan elk van de controleurs een controleurskaart ter beschikking die 

enkel geldig is voor de manches van de betrokken dag. 
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 De gemandateerde controleurs, voorgesteld tijdens de briefing, zijn de enige 

bevoegd tot het uitvoeren van een controle. 

 

 De samenstelling van de controleblokken en de werking worden tijdens de 

briefing meegedeeld. 

 Opdrachten van een controleur( uitgezonderd bijzondere bepalingen BFFC tijdens 

de briefing) 

o Waken over het integraal naleven van huidig reglement 

o Waken over het respect voor de vis 

o Waken over de eisen in verband met goed gedrag 

o Zelf uitvoeren van de meting van de vis terwijl de deelnemer noteert op 

zijn fiche 

o Aftekenen van elk vangst en op het einde van de manche, zelf in geval van 

“Blank” 

o Alle op- en aanmerkingen noteren op de fiche 

o Alle eventueel vastgesteld overtredingen noteren op de fiche 

o Alle eventuele opmerkingen van de visser noteren op de fiche 

o BFFC onmiddellijk inlichten betreffende zware overtredingen 

7 Jury 

Iedere competitie dag zal er een jury worden samengesteld. Zij bevat 2 leden BFFC , 2 

deelnemers + een reserve(  voor het geval een jurylid betrokken partij zou zijn). Zij 

worden bepaald bij lottrekking. 

De jury wordt samengeroepen ( indien nodig) op het einde van de dag teneinde alle 

technische problemen die aanleiding gaven tot opmerkingen ( ingeschreven op de 

controlebladen) op te lossen. 

8. Het materieel 

(sancties A1 à B2 en tot  C3 in geval van recidive) 
 
DE COMPETITIE VLIEGVISHENGELS 
 
Iedere  deelnemer mag slechts 1 vliegvishengelhengel van maximum direhonder zestig 
centimeter. Wisselhengels zijn toegestaan ( op het lichaam gedragen of op de oever geplaatst) 
voor zover er slechts 1 vliegenlijn in het water ligt. Voor bootcompetities mag een tweede hengel 
niet opgetuigd zijn, noch de reel bevestigd. 
Les concurrents sont chargés du transport et de la protection de leur propre matériel pendant les 
sessions de la compétition. 
 
DE VLIEGENLIJNEN VOOR HET COMPETITIE VLIEGVISSEN 
 
De deelnemers mogen gebruik maken van drijvende , zinkende lijnen ,of sink tips met 
uitzondering van lijnen met een loden kern. Iedere lijn zal een minimum diameter hebben van 
0,55 mm (0,22 duim). Enkel de lijnen die aan deze criteria voldoen worden toegestaan tijdens de 
competitie ( zij gaan niet in de sleuf van 0,53 mm) 
De lijnen hebben een minimale lengte van 22 meter. Shooting heads worden niet toegestaan. 
Het is verboden bijkomende gewicht te voegen aan de vliegenlijnen 
Eén enkele lus is toegestaan op het einde van de vliegenlijn teneinde de leader eraan te 
bevestigen. De lengte van de lus is Max 10 cm 
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DE COMPETITIE LEADER 
 
Zowel een monofil als poly leader is toegestaan. De maximale lengte bedraagt  twee maal de 
lengte van de gebruikte hengel. 
De leader zijn geknoopt of niet en getapered of niet. Eén enkel lus van max 10 cm is toegstaan 
om de leader aan de vlieglijn vast te maken. Indien de leader geknoopt is , is de minimale afstand 
tussen de knopen 30 cm 
Geen enkele toevoegen , hetzij drijvend, hetzij zinkend , is toegestaan. 
Maximum 3 microrings met een max diameter van 3 mm zijn toegstaan. Per microring worden 
maximaal drie knopen toegestaan. Deze drie knopen worden als 1 beschouwd. 
Het aanmaken van droppers voor het vissen met meerdere vliegen is toegestaan 
 
DE COMPETITIE VLIEGEN 
 
De deelnemers mogen zowel droge als natte vliegen gebruiken. 
Iedere haak dient aan de leader of aan de dropper vastgemaakt 
Het gebruik van verzwaarde vliegen is toegstaan voor zover het gewicht wordt verwerkt in het 
patroon van de vlieg en voor zover deze niet voorbij de haakbocht komt. De maximale mogelijke 
lengte is vaén het haakoog tot aan de haakbocht. 
Het bruik van 1 zichtbare parel van max 4 mm diameter is eveneens togestaan. 
Enkel schilderen van de haak wordt niet beschouwd als een patroon 

 
Indien slechts 1 vlieg wordt gebruikt, wordt de lengte ervan gelaten aan de discretie van de 
deelnemer. 
Indien meer dan 1 verzwaarde vlieg wordt gebruikt op de leader, dan dienen deze te passen in 
het ttol hieronder. 

        
 
Max drie vliegen worden toegestaan. Zij dienen minimum 50 cm van elkaar verwijderd. ( 
vrijhangend. Het aantal toegestane vliegen wordt vermeld tijdens de briefing. 
Alle vliegen dienen op danige manier bevestigd zodat ze niet ( ook niet de droppers) kunnen 
bewegen of glijden langs de leader . 
Alle vliegen dienen gebonden op enkele haken zonder weerhaak. 
Indien de controleur oordeelt dat de gebruikte vliegen de vis te veel beschadigt, kan hij dit type 
vlieg of uitrusting verbieden. In geval van twijfel neemt hij contact op met een BFFC 
afgevaardigde. 
Het gebruik van geurstoffen of lichtgevende onderdelen is verboden. 
Aanhangels die het originele concept van de namaak vlieg wijzigt of een lichaam in voorgevormd 
plastiek of silicone of caoutchouc ijn verboden ( namaak wormen, eieren, visjes, maden, twisters). 
Rond geëxtrudeerd materiaal is wel toegelaten. 

Indien de haak past in de opening van 20mm, dan is de max 

toegestaan dikte 5 mm 

Het ronde gat van 4 mm is de max toegestane diameter voor de 

parel 

Indien de haak groter is 20 mm dan is max toegstane lichaamdikte 3 

mm 

De max toegestaan haaklengte is 40 mm. 

De diameter van de vliegenlijn wordt getest met de sleuf van 0,53 

mm. De lijn mag hier niet in passen 
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DE SCHEPNETTEN 
 
De schepnetten dienen bij voorkeur gefabriceerd in rubber / silicone of in een ander niet abrasief 
materiaal. De netten zijn verplicht gemaakt zonder knopen. 
Voor de rivier competities is de maximaal toegestane lengte 120 cm. 
Voor de rivier competities dient het net minimum 150 cm en maximum 300 cm te meten 
 
 
MEETGOTENGOUTTIERES 
 
Iedere deelnemer dient te beschikken over een meetgoot met min 100 mm diameter en  minimum 
50 cm lang met een meetlat erin 

9Vangsten en vispunten 

9.1Vangsten 

 Vissen niet gehaakt voor de kieuwen worden niet geteld 

 Elke vis gehaakt voor het einde van de manche wordt meegerekend voor zover hij 

geland is voor het begin van de volgende manche. 

 Elke vis wordt enkel gemeten met de BFFC erkende meetgoot door de controleur. 

 De maat van de vis wordt uitgedrukt in millimeters (een forel van 24,2 cm = 242 

mm en dus dient er op de fiche 242 ingeschreven) 

 Er wordt gemeten van de bek van de vis tot het einde van de gemaximaliseerde 

staart. 

 In geval van protest bij de meting door een deelnemer of controleur, mag de vis 

uitzonderlijk in het leefnet worden bewaard tot op het ogenblik van een tweede 

meting door een naburige controleur. 

 De deelnemer dient de vis voorzichtig te behandelen en onmiddellijk na de meting 

terug te zetten in het water op redelijke afstand van de oever opdat de vis zo snel 

mogelijk de hoofdstroming of het midden van het meer zou terugvinden ( sancties 

D tot G ). 

 

9.2 Vangsten specifiek “rivier” 

 Toegelaten zijn alle zalmachtigen ( forel, vlagzalm ), kopvoorn en serpeling 

conform aan de maat gemeld in de briefing. ( sancties B0 tot C3) 

 De minimum maat voor het seizoen  is: 

o Forel: 200 mm 

o Vlagzalm: 200 mm 

o Kopvoorn: 200 mm 

o Serpeling: 200 mm 

 

 Het is verboden een vis te bewaren in het schepnet, langer dan nodig om hem tot 

het leefnet te brengen, of aan te bieden voor controle ( sanctie B0) 
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9.3 Vangsten specifiek “reservoir” 

 Alle vissoorten zijn  toegelaten. met een  minimum maat vna 200 mm 

 Alle vangsten worden bewaard in het schepnet, de vis volledig onder water, tot op 

het moment van aankomst van de controleur, die zich moet verplaatsen. 

 De deelnemer zal zijn vangst, zonder deze te onthaken, aanbieden aan de 

controleur, opdat deze de meting zou uitvoeren. ( sanctie B0) 

 De vliegen mogen pas terug in het water na de meting en het aftekenen van de 

fiche. Eventuele vangsten zonder de voorgaande vangst te hebben afgetekend 

worden geannuleerd. ( sanctie B0) 

 

9.4 Klassement 

9.4.1Vispunten 

 Het totaal van de vispunten is bepalend voor de plaatspunten van elke deelnemer 

voor elke manche 

 Hierbij wordt rekening gehouden met: 

o Voor de rivier 

 Zalmachtige: 1 punt per mm + 200 punten per vis 

 Kopvoorn: 1 punt per mm + 10 punten per vis 

 Serpeling: 1 punt per mm + 10 punten per vis 

 

o Voor het reservoir 

 Forel: 1 punt per mm + 200 punten per vis 

 Andere : 1 punt per mm + 10 punten per vis 

 

9.4.2 Manche punten 

 De manche punten worden verkregen door de optelling van de plaatspunten met 

de eventuele strafpunten 

 Blank : De deelnemer die geen enkele reglementaire vis vangt in 1 of meerdere 

manches, zal voor deze manche(s) het aantal plaatspunten krijgen gelijk de 

plaatspunten van de laatste visser die vis heeft gevangen + 1/3 ( afgerond naar 

boven ) van het aantal vissers ingeschreven voor de discipline ( vb 8 punten voor 

een divisie met 24 deelnemers) 

 De gewettigd afwezige deelnemer krijgt manchepunten gelijk aan het aantal 

deelnemers ingeschreven in de discipline verhoogt met 2,5 punten per gemiste 

manche ( hetzij 10 voor een gemiste dag) 

 

 De niet gewettigd afwezige deelnemer krijgt manchepunten gelijk aan het aantal 

deelnemers ingeschreven in de discipline verhoogt met 10 punten per gemiste 

manche . Een volledige dag ongewettigde afwezigheid resulteert in een uitsluiting 

van de lopende competitie.( sanctie C3) Indien de deelnemers ongewettigd 

afwezig is tijdens de laatste dag van de competitie leidt dit tot een uitsluiting van 

de competitie van het komende jaar. (sanktie C4) 
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 Het totaal van de manche punten van één dag geeft het dagklassement 

 

 Op het einde van de wedstrijddag wordt een voorlopig dagklassement opgesteld, 

evenals een voorlopig algemeen klassement. 

 

 De volledige resultaten worden binnen de 15 dagen na de wedstrijddag 

gecommuniceerd via e-mail. 
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Titel IV Straffen, klachten en beroep 
 

1. Straffen / sancties 

 Iedere inbreuk op dit reglement of fraude zal bestraft worden met één of meerdere 

straffen. 

 De waarde van deze straffen dienen als referentie, enkel de bevoegde organen 

kunnen na deliberatie oordelen over de definitieve waarde van de sanctie, alsook 

van eventuele cumuls. 

 Het BFFC is bevoegd voor de toepassing van alle sancties, zonder uitzondering . 

 

 Het naleven van onderhavig sportief reglement BFFC ontheft geenszins de 

deelnemer tot het naleven van andere reglementen opgesteld door de CSPM, de 

FVV, de BCA, de FSPFB. 

 

 Het is niet uitgesloten dat eventuele tekortkomingen aan onderhavig reglement 

toch aanleiding kunnen geven tot sancties door andere visserijorganen in België. 

 

1.1 Technische sancties 

 

 Sanctie A: strafpunten 

 

o A1: straf van 2 plaatspunten in het klassement van de manche 

o A2: straf van 5 plaatspunten in het klassement van de manche 

o A3: straf van 10 plaatspunten in het klassement van de manche 

 

 Sanctie B: schrappen van de vangsten 

 

o B0: schrapping van de vangst 

o B1: schrapping van de vangsten van de manche 

o B2: schrapping van de vangsten van de dag 

 

 Sanctie C: laatste plaats in het klassement tot uitsluiting 

 

o C1: laatste plaats in het klassement van de manche 

 

De laatste plaats wordt verkregen door 1 punt toe te voegen aan de waarde 

van de verontschuldigde afwezige. Indien de sanctie de laatste dag betreft, 

wordt de straf vervangen door een straf A2 plus een laatste plaats voor het 

klassement van de eerste manche van het volgend kampioenschap waaraan 

de visser deelneemt (deelnemen impliceert het vissen van de manches ) en 

in de discipline waarin hij werd bestraft ( rivier of reservoir) of in de 
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andere discipline indien hij afziet van deelname in de discipline waarop de 

sanctie slaat. 

 

o C2: laatste plaats in het  algemeen klassement  

o C3 : declassering uit het huidige kampioenschap 

o C4 : verbod tot deelname aan een volgend kampioenschap 

 

1.2 Disciplinaire sancties 

 

 Sanctie D: terechtwijzing 

 

 Sanctie E: waarschuwing 

 

 Sanctie F: blaam 

 

 Sanctie G: eliminatie uit het kampioenschap van dat jaar 

 

 Sanctie H1 : uitsluiting voor 1 jaar voor deelname aan FIPS-Mouche 

  

 Sanctie H2: opschorting met 2 jaar uit alle officiële nationale en internationale 

wedstrijden, alsook het verbod tot lidmaatschap van de CSPM of FVV 

 

 Sanctie I: opschorting met 5 jaar uit alle officiële nationale en internationale 

wedstrijden, alsook het verbod tot lidmaatschap van de CSPM of FVV 

 

 Sanctie J: Uitsluiting uit alle officiële nationale en internationale wedstrijden, 

alsook het verbod tot lidmaatschap van de CSPM of FVV 

 

2. Toepassing van de straffen 

2.1. Technische straffen 

 Het BFFC heeft het recht en de plicht, wanneer het een tekortkoming aan het 

reglement vaststelt of wanneer het hierover officieel en schriftelijk wordt 

geïnformeerd, een sanctie toe te passen zoals gedefinieerd in huidig reglement. 

 De toepassing zal onmiddellijk worden verwerkt in de toepassing voor het 

opmaken van het tussentijds resultaat en dit op het einde van de competitiedag. 

 Binnen de 15 dagen zal de BFFC het definitief resultaat opmaken van de 

wedstrijddag. Indien hierbij wordt vastgesteld dat er nog straffen dienen 

verrekend, is het BFFC hiertoe gemachtigd. 

 De overtredende deelnemer wordt op de hoogte gesteld van de aard van de sanctie 

alsook de van de overtreding door het comité BFFC uitsluitend via e-mail 

 De e-mail wordt aan betrokkene overgemaakt binnen de 10 dagen volgend op de 

bekendmaking van de definitieve resultaten. 
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 Het BFFC heeft desgevallend, vanaf de dag waarop het in kennis werd gesteld 

van de overtreding of de feiten, 30 werkdagen de tijd om de straf op te leggen 

2.2. Disciplinaire sancties 

 Het BFFC heeft bij de vaststelling van een tekortkoming aan het reglement het 

recht en de plicht de sanctie(s) hernomen in dit reglement toe te passen  

 Het BFFC zal, na het indienen van een dossier door de een van de sportieve 

vleugels (CSPM of FVV) als gevolg van een tekortkoming, overgaan tot de 

toepassing van de sanctie(s) hernomen in huidig reglement. 

 De overtredende deelnemer zal worden verwittigd door het BFFC, via e-mail ( 

uitsluitend) van de aard van de sanctie(s) alsook van de overtreding(en) waarop de 

sanctie(s) slaat (slaan). 

 Een kopie zal per e-mail overmaken aan het CSPM of FVV. 

 Het BFFC heeft 30 dagen de tijd, te tellen vanaf de datum van vaststelling van 

overtreding, om de nodige sancties te treffen. 

 

3. Klachten 

 Elke deelnemer heeft te allen tijde het recht klacht neer te leggen indien hij een 

slechte werking van technische, administratieve, klassement of reglementaire aard 

vaststelt. 

 Een klacht is geen aantekening van beroep en de aanleiding kan dus geen door 

een deelnemer betwiste sanctie zijn. 

 Om ontvankelijk te zijn dient elke klacht schriftelijk ( e-mail) uitsluitend aan het 

BFFC gericht binnen de 7 dagen te tellen van de dag van het onderwerp van de 

klacht. 

 Op basis van de argumentatie van de klager zal het BFFC oordelen of de klacht 

slaat op:  

o het sportief reglement BFFC 

o Het reglement van interne orde CSPM 

o Het reglement van interne orde FVV 

 Het BFFC beschikt over 15 werkdagen om gevolg te geven aan de klacht. Deze 

tijd kan worden verlengd indien onderzoek vereist is voor het dossier. De klager 

zal desgevallend worden ingelicht betreffende de kalender. 

 De klager heeft de mogelijkheid de zaak aanhankelijk te maken bij een arbitrage 

orgaan indien hij oordeelt dat het gegeven gevolg onvoldoende is: 

o BCA indien het om het sportief reglement gaat 

o De FSPFB indien het om het RIO gaat van de CSPM 

o De Sportvisserij Vlaanderen indien het om het RIO gaat van de FVV 

 De klager beschikt over 15 werkdagen vanaf de ontvangst van het antwoord van 

het BFFC om de zaak aanhankelijk te maken bij het arbitrage orgaan. 
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4. Beroep 

 Iedere, op basis van huidig technisch reglement, door BFFC gestrafte deelnemer 

heeft het recht schriftelijk beroep aan te tekenen. Dit dient verplicht bij het BCA 

te gebeuren. 

 De overtreder zal over een periode van 8 werkdagen beschikken, te tellen vanaf 

het ogenblik dat hij in kennis wordt gesteld van de straf, om de sanctie schriftelijk 

aan te vechten. 

 Elk BFFC lid die rechtstreeks en persoonlijk is betrokken, zal niet deelnemen aan 

de debatten en het beslissingsproces van het comité; 

 Elk BFFC lid met een familiale band met de overtreder zal niet deelnemen aan de 

debatten en het beslissingsproces van het comité 

 Elk lid die een beduidend voordeel kan halen uit de beslissing van het BFFC zal 

niet deelnemen aan de debatten en het beslissingsproces van het comité 

 Het BCA heeft 15 werkdagen de tijd, te tellen van de datum van betekening van 

het beroep, om gevolg te geven aan het beroep. Deze tijd kan worden verlengd 

indien in het kader van het dossier bijkomende onderzoeken dienen te gebeuren. 

De deelnemer die in beroep gaat wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

 Op basis van de besluiten van de BCA zal de sanctie worden bevestigd of 

aangepast. Het BFFC zal de overtreder inlichten dienaangaande. 

 

 
 

 

Sportief reglement vastgelegd in Jan 2017 

 

Van toepassing vanaf 15 Jan 2017 

Reglement en bijlagen gelezen en goedgekeurd door het BFFC 

 

Voorzitter  Jos Peeters  

Vice voorzitter Dany Marchand  

Secretaris  Stefan Allacker 

leden : Svend Christensen , Christian Jadouille, Michel Godenne 

      

 

 

Iedere onvoorziene situatie, elk bezwaar of tekortkoming niet hernomen in huidig 

reglement, wordt behartigd enkel en alleen door het BFFC na advies van de CSPM en 

de FVV en dit binnen de kortst mogelijke termijnen. 

In geval van overmacht kan het BFFC afwijken van huidig reglement 

In geval van twijfel zal de Franse tekst als referentie worden genomen 
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Bijlagen ( te consulteren op de websites www.belgian-
fly-fishing-committee.be  ) 
 

A1: Inschrijvingsformulier “Senior” 

A2: Inschrijvingsformulier “Junior” 

A3: Ontvangstbewijs sportief reglement BFFC 2015 

A4: Medisch attest ( enkel CSPM) 


