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Belgisch kampioenschap Interclub  

18/02/2018 Lac de Rabais 

Reglement 

 

 

 De wedstrijd gaat door op 18 Februari 2018 op Lac de Rabais. 

 Het aantal ploegen is beperkt tot 24. 

 Elke ploeg dient te bestaan uit drie vliegvissers ( allen lid van de FVV) aangesloten bij 

dezelfde club, dit ondermeer voor verzekeringsredenen. Buitenlandse ploegen kunnen 

inschrijven maar kunnen de titel van Belgisch Kampioen Interclub niet behalen. 

Belgische ploegen krijgen voorrang. 

 Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 150 euro, het ontbijt en middagmaal zijn 

inbegrepen.. Dit bedrag moet ten laatste op 15/02/2018 overgeschreven zijn op de 

rekening van het BFFC (IBAN : BE59 3630 8769 6326 BIC : BBRU BE BB). 

 

 Elke vliegvisclub kan een ploeg inschrijven tot het aantal van 24 is bereikt. 

Een club kan een tweede / derde ploeg inschrijven indien het aantal ingeschreven 

clubs kleiner is dan 24.  Deze supplementaire clubs worden  op een reservelijst 

geplaatst.  

Indien er na 12/02/2018 nog plaatsen vrij zijn worden deze toegekend aan de ploegen 

van de reservelijst. Eerst komt de tweede ploeg van elke club in aanmerking, daarna de 

derde. Indien nodig telt de datum van inschrijving voor de toekenning van de 

resterende plaatsen. 

 Sluiting van de inschrijvingen op 12/02/2018. 

 Er wordt gevist volgens het sector systeem. Dit wil zeggen dat er drie sectoren zijn. In 

elke sector zit er telkens één van de drie vissers van een ploeg. De verdeling gebeurt 

door loting. 

 Er worden vier reeksen gevist en elke reeks bestaat uit twee rotaties. 

 Van iedere reeks (2 rotaties) wordt een klassement opgemaakt. 

 Het reglement van het BFFC 2017 voor het Belgisch kampioenschap is van toepassing 

(zie www.belgian-fly-fishing-committee.be ) 

Korte samenvatting omtrent de toekenning van punten en plaatsen: 

o 200 punten per forel + 1 punt per millimeter (= vispunten) 

o 20 punten per andere vis (minimum 200 mm) + 1 punt per millimeter (= 

vispunten) 

o De visser met de meeste vispunten krijgt één plaatspunt, de tweede twee en zo 

verder. 

http://www.belgian-fly-fishing-committee.be/
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o Een visser die in een reeks geen vispunten behaalt krijgt als plaatspunten : 1/3 

van het aantal aanwezige ploegen + het aantal plaatspunten van laatste die wel 

vis ving in die reeks 

o De behaalde plaatspunten van de drie vissers over de vier reeksen worden 

samengeteld. De ploeg die over de vier reeksen het minst aantal plaatspunten 

behaalt wint. Bij gelijkheid van plaatspunten wordt achtereenvolgens rekening 

gehouden met het hoogst aantal vispunten en het aantal gevangen vissen 

 De hoogst geklasseerde Belgische ploeg krijgt de titel “Belgisch Kampioen Interclub 

2018” en krijgt de wisselbeker. Deze wisselbeker dient het volgende jaar terugbezorgd 

worden aan het BFFC. De leden van de winnende ploeg krijgen tevens een medaille. 

 Voor de vissers van de ploegen op plaats twee en drie zijn er eveneens medailles 

voorzien. 

 Er wordt geen beker voorzien voor de best geklasseerde buitenlandse ploeg. 

 In het geval van betwistingen zal een jury samengesteld uit alle aanwezige BFFC 

leden en twee door loting aangeduidde vissers een beslissing nemen. Deze is 

onherroepelijk. Vissers die betrokken zijn bij de betwisting kunnen geen deel 

uitmaken van de jury. 

 De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

 

Uurregeling :  

 Loting  : 07:00 – 07:30 

 Briefing : 08:00 

 Manche 1  : 8:45 – 09:30 et 09:45 – 10:30 

 Manche 2  : 10:45– 11:30 et 11:45 – 12 :30 

 Manche 3  : 13 :45– 14:30 et 14 :45– 15:30 

 Manche 4  : 15 :45 – 16 :30 et 16 :45 – 17 :30 

 Prijsuitreiking : 18:30 


