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1. Surfcasting  
Onder surfcasting wordt verstaan : dat gedeelte van de werpsport dat toepasbaar is bij de 
zeehengelsport en dat wordt uitgevoerd met beide handen en bijbehorende hengels.  
Onder casting wordt verstaan : alle andere disciplines van de werpsport die toepasbaar zijn in de 
hengelsport. 
 
2. Materiaal  
2.1. Algemeen  
Enkel in de handel verkrijgbaar materiaal is toegelaten. In alle andere gevallen moet het materiaal 
ten minste één maand voor een wedstrijd aan de beheerraad van de federatie ter goedkeuring 
voorgelegd worden.  
2.2 Hengel  
Er gelden geen beperkingen voor wat betreft de lengte, het materiaal en de constructie van de 
hengel.  
2.2.1. ogen  
Er dienen niet minder dan vier ogen plus topoog op de hengel bevestigd te zijn. De lijn moet door 
alle aanwezige ogen lopen.  
2.2.2. cyclops  
in afwijking van artikel van 2.2.1. is de zgn. “cyclops”-hengel toegestaan.  
2.3 Reels en molens  
Alle modellen reels en molens mogen gebruikt worden, voor zover dit niet in strijd is met artikel 
2.1. van dit reglement.  
2.4 Hoofdlijn en voorslag  
Hoofdlijn en voorslag moeten een algemeen cirkelvormige doorsnede en een constante dikte over 
de volledige lengte hebben. Ze moeten uit één dradige homogene constructie bestaan.  
2.4.1. hoofdlijn  
De hoofdlijn heeft een diameter van minimaal 0,31mm voor de 150gr en 0,35mm voor de 175gr 
klasse. Voor de 100gr - 0.25mm en de 125gr klasse heeft de hoofdlijn een diameter van minimaal 
0,28mm. Bij betwisting is artikel 8.2. van toepassing.  
2.4.2. voorslag  
De voorslag heeft een diameter van minimaal 0,75mm. Enkel voor de 100gram en 125gram is een 
dunnere voorslag toegelaten en dient men minimum 0,65mm aan te houden. De voorslag moet 
minimaal vijf volledige windingen om de spoel zitten, alvorens te werpen. De voorslag mag buiten 
de bevestigingsknopen van de hoofdlijn en het werpgewicht geen bijkomende knopen bevatten.  
2.5 Werpgewichten  
Alleen door de BCSA Longcasting goedgekeurde en door de organiserende club beschikbaar 
gestelde werpgewichten mogen worden gebruikt. Schaven, vijlen, snijden en overdreven polijsten 
van het werpgewicht is verboden. Het werpgewicht dient via een voldoende sterke splitring aan de 
voorslag bevestigd te worden. De werper is verantwoordelijk voor het aanleveren en goed 
verbinden van de splitring met de voorslag. De voorslag moet aan de enkeldradige zijde van de 
splitring worden bevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Piste  
De piste is V-vormig. Op 100m is de piste 51,75m breed en wordt van daar af verlengd naar 
behoefte. Ze bestaat uit een middenlijn en twee zijlijnen. Eventueel verbinden dwarslijnen de 
afstanden gemeten op de middellijn met de gelijke afstanden op de zijlijnen. De startplaats bevindt 
zich achter een bord van 2,5m lengte, dat haaks op de middellijn staat.  
Bijlage 1 van dit reglement geeft een schematisch overzicht van de piste.  
 
4. Wedstrijdleiding  
De samenstelling van de wedstrijdleiding wordt voorafgaand aan elke wedstrijd bepaald door de 
beheerraad van de organiserende club. De wedstrijdleiding bestaat uit minstens twee personen, 
waarvan minstens één lid van de beheerraad van de organiserende club. De wedstrijdleiding ziet 
toe op het goede verloop van de wedstrijd en de naleving van dit reglement.  
4.1. Het oordeel van de wedstrijdleiding is beslissend aangaande het voortijdig eindigen van een 

wedstrijd om veiligheidsredenen of welke reden ook.  
4.2. Indien een wedstrijd voortijdig wordt afgesloten, dan blijven de gedane worpen gelden.  
 
 
5. Werpen  
5.1. Het werpen gebeurt van achter het bord dat de startplaats afbakent volgens artikel 3.  
5.2. Om in de categorie ‘Overhead’ een geldige worp te maken, dient men gedurende de ganse 

uitvoering van de worp tussen de twee parallelle lijnen, aangeduid op de startplaats en 1m uit 
elkaar aangebracht, te blijven met zowel de hengel als het lood.  

5.3. De werper mag dit bord niet overschrijden alvorens het lood op de grond tot stilstand is 
gekomen.  

5.4. De worp is geldig indien het werpgewicht binnen de omtrek van de piste ligt en verbonden is 
met de molen of reel via een intacte lijn.  

5.5. Het werpgewicht mag niet uit de grond getrokken worden, alvorens de afstand werd 
gemarkeerd of opgemeten. In het geval het werpgewicht los op de grond ligt, mag het in geen 
geval aangeraakt of verplaatst worden.  

5.6. Het is verboden om met de hengel een baan van meer dan 360° te beschrijven. De 
beheerraad van de federatie en/of de wedstrijdleiding kan elke gevaarlijk geachte manier van 
werpen onmiddellijk verbieden.  

5.7. Een worp wordt als uitgevoerd beschouwd, van zodra het werpgewicht het bord aan de 
startplaats overschreden heeft. Dit is echter niet van toepassing op de uitvoering van de 
pendelbeweging. Na lijnbreuk wordt een worp eveneens als uitgevoerd beschouwd.  

5.8. Een worp is enkel geldig indien aan alle reglementen is voldaan.  
5.9. Het BK Longcasting kan enkel georganiseerd worden door een aangesloten club. Enkel 

aangesloten leden van de federatie BCSA-Longcasting kunnen deelnemen aan het BK. De 
winnaar is de hoogste op de ranking die in het bezit is van een geldig Belgische identiteitskaart. 

 
6. Meting worpen  
6.1. Het meten van de geworpen afstand gebeurt altijd vanaf het werpgewicht tot aan de 

eerstvolgende dwarslijn in de richting van de startplaats tenzij er digitaal gemeten wordt met 
bvb een Total Station. 

6.2. Afstanden worden door de opmeters genoteerd op de plaats waar het werpgewicht werd 
gevonden.  

6.3. De opmeter is een persoon die niet zelf bij de worp betrokken is.  
6.4. Ongeldige worpen dienen door de opmeters worden genoteerd.  
6.5. De werper dient mede op de juistheid van de meting en de notitie ervan toe te zien. Nadien 

kan hierop niet worden teruggekomen.  
 
 
7. Records  
7.1. In geval van een record wordt de lijndikte gecontroleerd, over de hele lengte van de 

afgeworpen lijn, om de 10 meter en aan de beide zijden van knopen.  



7.2. Het record is enkel geldig indien aan alle reglementen is voldaan en de controles hebben 
plaatsgevonden in het bijzijn van 1 lid van de beheerraad van de Federatie en 1 lid van de 
beheerraad van de organiserende club die niet zelf bij de worp zijn betrokken.  

7.3. Een record kan enkel gevestigd worden tijdens wedstrijden georganiseerd door de leden-
clubs van de federatie en andere organisaties die de reglementen van het BCSA Longcasting 
en FIPS-M hanteren. Bij twijfel beslist de beheerraad van de federatie over aanvaarding van 
het record.  

 
8. Controle  
8.1. De wedstrijdleiding kan tijdens de wedstrijden controles uitvoeren op de naleving van dit 

reglement. Zij bepaalt de frequentie en de aard van deze controles.  
8.2. Bij betwisting over een te geringe dikte van de hoofdlijn zal door de wedstrijdleiding op tien 

punten, die minstens tien meter van elkaar gelegen zijn, de lijndikte worden gemeten. Bij 
minstens 6 van 10 metingen moet de lijndikte de minimumdikte halen. Bij de overige metingen 
mag de lijndikte niet meer dan 0,01mm lager zijn dan de minimum vereiste dikte. Zo niet wordt 
de lijn afgekeurd.  

 
9. Reglementen van goede orde  
1) Men dient zich aan te melden op de wedstrijd zoals aangegeven wordt in de uitnodiging van de 

organiserende club zodat tijdig kan ingeschreven worden. Bij de inschrijving ontvangt elke 
deelnemer een werpgewicht. Hierop wordt zijn deelnamenummer vermeld.  

2) De wedstrijdleiding bepaalt waar de piste wordt uitgezet en of deze bij windverandering 
verplaatst wordt.  

3) De wedstrijdleiding duidt de opmeters aan. De opmeters controleren ook de draaddikte van de 
lijnen.  

4) De deelnemers worden naar behoefte ingedeeld in groepen.  
5) De deelnemers dienen in volgorde hun beurt af te wachten vanop een veilige afstand.  
6) Elke deelnemer dient klaar te staan wanneer het zijn/haar beurt is, zo niet vervalt de betreffende 

worp. Men is echter niet verplicht om aan alle worpen deel te nemen.  
7) Na de worp wordt de hengel tegen de daartoe bestemde rekken geplaatst.  
8) Deelnemers moeten hun eigen worp weer opdraaien. Dit gebeurt door in groep naar het 

werpgewicht toe te lopen, terwijl de afgeworpen lijn wordt opgewonden. Men is verplicht daarbij 
de lijn strak te houden en naast elkaar te blijven lopen, zodanig dat stuklopen van andere lijnen 
vermeden wordt.  

9) Om een vlot verloop van de wedstrijd te verzekeren, dient iedereen zo snel mogelijk na het 
opmeten van de worpen de piste te verlaten.  

10) Afgeworpen werpgewichten en lijnen moeten nog in dezelfde ronde, wanneer de andere 
deelnemers opdraaien, door de eigenaar gezocht worden. Werpgewichten en lijn, eender waar 
gevonden op de piste of daarbuiten, moeten onmiddellijk worden meegenomen en gemeld bij 
de wedstrijdleiding. Genummerde werpgewichten dienen teruggegeven aan de eigenaar. 
Indien het werpgewicht niet onmiddellijk werd teruggevonden, moet dit eveneens aan de 
wedstrijdleiding gemeld worden.  

11) De wedstrijdleiding kan aan het eind van iedere wedstrijd de deelnemers opdragen om 
gezamenlijk op de piste en omgeving naar achtergebleven werpgewichten en lijn te zoeken.  

12) Het is verboden om lijn of ander afval achter te laten op het werpterrein. Bij het ontwarren van 
zgn. “pruiken” moeten stukken lijn onmiddellijk worden opgevangen en in de daartoe voorziene 
vuilniszak worden geworpen. Het achterblijven van allerhande afval en van lijn is niet alleen 
schadelijk voor milieu en natuur, maar kunnen de verenigingen ook in problemen brengen voor 
wat betreft het gebruik van werpterreinen.  

13) Bij gebruik van volgnummers moeten deze goed zichtbaar gedragen worden.  
 

14) De wedstrijdleiding kan iemand toestaan om niet in volgorde te werpen of een worp over te 
doen indien deze is mislukt buiten de schuld van de werper. Dit geldt ook voor het breken van 
een hengel tijdens de worp.  



15) Iedere werper die zich niet aan het reglement houdt, kan gestraft worden door het ongeldig 
verklaren van één of meerdere worpen. Problemen en geschillen moeten onmiddellijk aan de 
wedstrijdleiding worden voorgelegd, zo niet kunnen klachten bij een latere discussie worden 
verworpen door gebrek aan bewijzen. 

16) Er wordt van iedere club, van ieder lid en deelnemer respect voor elkaar verwacht, als basis 
voor een goede samenwerking. 
 

10. Niet naleven reglement 
Deelnemers en/of leden die dit reglement niet naleven, krijgen : 

- Een 1ste waarschuwing vanuit organiserende club en/of federatie 
- Bij herhaling volgt een schorsing 
- Bij bewust bedrog tijdens wedstrijden volgt steeds een schorsing van gans het lopende jaar 
- Leden die fysiek geweld gebruiken tegenover andere personen (leden, controleurs, derden) 

worden onmiddellijk geschorst voor gans het lopende jaar. 
11. Algemeen  
1) In die gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Uitspraken van de 

wedstrijdleiding zijn enkel te verwerpen door de beheerraad van de federatie.  
2) De beheerraad van de BCSA Longcasting bepaalt de inhoud van dit reglement.  
 
Voor de raad van beheer, 1/1/2017, 
 
BCSA vertegenwoordiger Longcasting      
Opdebeeck Erik    
 

Bijlage 1 : 
Terrein volgens reglementen : 
A = lengte van de tussentouwen  
B = breedte terrein op 140m (markering in het midden van het touw)  
C = breedte terrein op 220m (markering in het midden van het touw)  
A140 = 36,55m  
A160 = 41.77m  
A180 = 46.99m  
A200 = 52.21m  
A220 = 57.43m  
A240 = 62.65m  
B = 72.45m (36.23m per zijde)  
C = 113.88m (56.94m per zijde)  


