

Er wordt gevist volgens het specifiek reglement voor feeder wedstrijd :

Belgian Confederation of Anglers B.C.A.
Belgian Federation of Anglers B.F.A.
Centraal Comité Competitie Visserij (C.C.C.V.)
Specifiek reglement voor feeder wedstrijd
Dit reglement is specifiek voor de visserij met de feeder. Elke deelnemer moet het reglement integraal respecteren.
Een ideale afstand tussen de deelnemers zou 20 meter zijn. Deze afstand kan door de organisatie verminderd worden tot ten minste 12 meter.
Op stromend water moet het kleinste plaatsnummer steeds stroomafwaarts van het parcours geplaatst worden. Op stilstaande waters (meren, vijvers, enz.) zal het
kleinste plaatsnummer altijd links liggen. De plaatsnummers lopen op naar rechts.
De hoeveelheid voeders (allemaal door mekaar) zullen gemeten worden klaar voor gebruik (bevochtigd en gezeefd) en niet aangestampt inbegrepen leem(aarde),
kiezel, maïs, tarwe, hennepzaad, enz. of alle andere niet toxische stoffen voor planten en watermilieu, bepaald tot de hoeveelheid van 12 liter.
Het gebruik van pellets, boilies of alle andere samengevoegde voeders is verboden, zowel om te voederen of de haak te beazen.
(sanctie 2 en 3)
De hoeveelheid aas - de hoeveelheden zullen samen gemeten worden - voor dit wedstrijd is vastgelegd op 2.50 liter waarvan maximaal 0.50 liter knippieren en
maximaal 0.50 liter waterlarven inclusief maximaal 0.25 liter grote vers de vase. (in 2 verschillende dozen aan de controle aan te boden)
Grote vers de vase voor aan de haak (1 portie is ± 40 gr) zullen “puur” bij voorkeur in de officiële maatdoos aangeboden worden, anders in een andere doos.
(sanctie 2 en 3)
De visser is verplicht alle hoeveelheden aas en voeder dat hij zou gebruiken ter controle aan te bieden.
Alle aas – ook de muggenlarven - bestemd om te voederen moet in maatemmers en ‘officiële maatdozen” aangeboden worden.
De dozen moeten gesloten zijn zonder enig hulpmiddel gepresenteerd worden (voorbeeld: plakband om de doos gesloten te houden is verboden.
De visser die niet in bezit van zijn eigen maatemmers en officiële maatdozen is, zal 1 strafpunt bij het klassering in hun sector krijgen.
(sanctie 2 en 3)
Gedurende de periode tussen de controle van het aas en het lokvoeder en het zwaar voederen is het gebruik van de verstuiver enkel toegestaan voor het plakken en
bewaren van het aas.
Voor de lokvoeders en de grondstoffen, na de controle, en tot aan het zwaar voederen is het verboden ze opnieuw te bevochtigen met water of andere vloeistof (type
additief) op gelijk welke manier (hand, verstuiver, spons, doosje, enz.). Na het zwaar voederen zal de verstuiver enkel toegelaten zijn om de voeders en de grondstoffen
opnieuw in goede staat te brengen.
Het zeven van het voeder (met zeef, leefnet, schepnet of wat ook) evenals het omroeren (met mixer) is verboden na de controle.
(sanctie 2 en 3)
De deelnemers moeten de toegestane maat van de vissen elke keer als dit nodig is respecteren.
(sanctie 2 en 7)
De vissen zullen bewaard worden in een of meer leefnetten met kleine mazen.
De mazen mogen niet groter dan 10 mm op 10 mm zijn. Het leefnet moet minimaal een diameter van 40 cm hebben voor ronde leefnetten of een diagonale
doormeter van 50 cm voor rechthoekige. De minimale lengte bedraagt 3.50 m, waarvan ten minste 1.5 m in het water moet hangen gedurende de ganse wedstrijd.
Geen enkele andere bewaarmethode is toegelaten.
De deelnemer, die verminkte vis ter weging aanbiedt, zal bestraft worden.
(sanctie 2 en 7)

De samenstelling van de voeders moet van natuurlijke origine zijn. Producten van metalen origine zijn verboden. Kunstaas, wat ook de materie mag zijn (piepschuim,
rubber, spons , enz.) zoals kunstmaden, namaak motlarven, muggenlarven, namaak wormen, enz. is verboden. Zijn ook verboden: lepels, kunstvliegen, dode of
levende vissen (of delen van vissen), alle andere dierlijk aas zoals kikkers en viseieren (kuit).
(sanctie 2 en 3)

Enkel enkelvoudige haken zijn toegelaten met een maximale opening tussen haakpunt en steel van 7 mm (nr. 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 gebruik van een hoofdtelefoon, gsm of walkie talkie is tijdens de wedstrijd verboden.
Onvrijwillig haken van een vis is – zelfs niet in de bek - is toegelaten. Vrijwillig harpoeneren is verboden.
Als een gehaakte vis uit het vak van de deelnemer in de lijn van de directe buur zwemt ,zal de vangst geldig zijn op voorwaarde dat de lijnen ontward zijn voor de
vissen worden gevangen.
Wanneer twee vissers een vis haken (2 vissen) en de lijnen verward raken, zal de vangst geldig zijn op voorwaarde dat de lijnen ontward zijn voor de vissen worden
gevangen. Als de 2 lijnen verward blijven tellen de vissen niet en moeten zij onmiddellijk in het water worden teruggezet.
(sanctie 2 )

In geval van lijnbreuk moet het gebruikte type montage 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 mogen voorzien zijn van een “voorslag” om in geval van breuk lijnverlies bij het inwerpen te vermijden.
Het gebruik van de “method feeder” is verboden.
(sanctie 2)
De onderlijn : de afstand tussen de haak en de voerkorf moet minimaal 50 cm zijn.
Hieronder een voorbeeld van een feedermontage

De vissers mogen zoveel hengels optuigen als ze zelf willen maar mogen slechts met één hengel vissen, deze moet verplicht uitgerust zijn met een korf en een
molen.
je mag niet met een lood vissen.
De reservehengels mogen niet geaasd zijn en de korven moeten leeg blijven.
De visser moet zijn lijn “werpen” ; de minimale “werp” afstand is 15 meter (afstand tussen de korf en de top v/h hengel gemeten).
Deze mogen echter pas te water gelaten worden nadat de gevangen vis in het leefnet is gezet.
(Sanctie 2 en 7)

Alleen de visser mag het schepnet gebruiken
(sanctie 2)

Vlonders, maximaal 1 m op 1 m, zijn toegelaten voor gebruik door de visser. Zij moeten in lijn buiten het water - of gedeeltelijk in het water in geval van noodzakelijkheid
(beslissing van de organisatie met toestemming van de technische commissie) geïnstalleerd zijn. Bijkomende vlonders om enkel materiaal op te plaatsen zouden in lijn
met de hoofdvlonder kunnen aangebracht worden.



De controle begint bij nummer 1 van elke sector.

 1ste signaal : 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd - kondigt de controle van voeder en aas aan.
 2de signaal : gedurende 10 minuten zwaar voederen.
 3de signaal : duidt het begin van de wedstrijd aan
 4de signaal : wijst de vissers er op dat de wedstrijd 5 minuten later beëindigd is.
 5de signaal : is het einde van de wedstrijd.
 Dat alleen de vis die voor het begin van het signaal uit het water is telt mee.
(sanctie 2 en 7)
De visser mag alleen met een peillood de diepte v/h water meten.
De leefnet zal pas na de controle in het water geplaatst worden.
Zwaar voederen mag enkel met een korf gebeuren, tijdens het zwaar voederen mag ook geen onderlijnen gemonteerd zijn.
Voederen met de hand, katapult, voederpot of eender welk hulptuig is formeel verboden
Na de controle zal de visser zijn plaats kunnen verlaten slechts na zijn controleur of buren verwittigd te hebben.
Vanaf het zwaar voederen zal de visser zijn hengel niet onbeheerd gelaten worden. Als een vis met een onbeheerd hengel gevangen is, de vis telt niet mee en moet in
het water terugzetten. (vb. : als een visser moet naar toilet gaan, stok uit het water).
(sanctie 2 en 7)

Voor alle punten niet vermeld in dit reglement wordt naar het reglement BFA verweren.
In geval van klachten en sancties zal het reglement BFA toegepast worden.



Iedere deelnemer dient een A+ vergunning te bezitten en in het bezit van een geldig visverlof te zijn,
uitgezonderd een buitenlander niet wonend in België.



Bij afwezigheid zal de hengelaar de punten van « aantal vissers grootste sector » + 5 punten krijgen.



klassement zal gemaakt worden volgens : ten 1ste «punten » van de 4 beste wedstrijden, daarna in 2de
« gewicht van de 5 wedstrijden »



De sectoren zullen niet groter dan 10-12 vissers zijn



Barema dagprijsgeld in functie van aantal deelnemers



Eindbarema prijzengeld in functie van inkomsten sponsoring



Contactpersoon :

Pascal DELRUE
 0486 22 65 52
 pascal_delrue@hotmail.com
of
Staf VAN GASTEL
 0475 62 88 63

Controle voeders en weging



De lokale clubs zullen de controle en weging organiseren.
Deze controle vindt plaats 45 min. voor aanvang van de wedstrijd.

De hengelaar die aan de BvVl feeder deelneemt, zal in alle omstandigheden de organisator CCCV en de lokale clubs
niet verantwoordelijk mogen stellen voor gebeurlijke ongevallen die hem zouden overkomen, die hij zou veroorzaken
aan een tegenstrever of aan een derde. De hengelaar dient verzekerd te zijn.
De hengelaars die inschrijven voor de BvVl feeder 2018 zijn, verklaren zich akkoord met alle bepalingen
opgenomen in dit document.
Afwezigheid bij een wedstrijd : verwittig tijdig aub !!!
ten laatste melden voor zaterdag avond 17 uur via sms-bericht op GSM
Niet afmelding zonder geldige reden = uitsluiting competitie
Ruim alles op na de wedstrijd en wees sportief !!!

