BRASSBANDKAMPIOENSCHAP (BBK)
REGLEMENT
1.

VLAMO vzw organiseert jaarlijks een brassbandkampioenschap. De indeling
gebeurt in vijf wedstrijdafdelingen, met name Kampioensafdeling, 1ste
afdeling, 2de afdeling en 3de afdeling, en een open afdeling. De datum van
het kampioenschap wordt jaarlijks bepaald door VLAMO vzw. Behoudens
overmacht vindt deze wedstrijd plaats tijdens het laatste weekend van
november of het eerste weekend van december in een geschikt bevonden
concertzaal.

2.

Alle brassbands uit België kunnen deelnemen. Brassband uit het Vlaams
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen deel te nemen
moeten ten laatste op 31 januari vóór de wedstrijddatum in orde zijn met
hun lidmaatschap bij VLAMO vzw.

3.

De brassbands die wensen deel te nemen dienen ingeschreven te zijn ten
laatste op 15 september bij VLAMO vzw. Hiervoor moeten volgende
documenten en modaliteiten in orde gebracht worden.
•

Het inschrijvingsformulier met vermelding van het programma dat
de band zal uitvoeren en de naam van de dirigent, alsook van de
bandafgevaardigde die de band zal vertegenwoordigen op de dag
van de wedstrijd.

•

Een waarborg van € 125 moet overgeschreven zijn op
bankrekening BE96 0013 6643 9505 van VLAMO vzw.

•

Een wedstrijdlijst met alle namen van muzikanten.

•

Drie exemplaren van het keuzewerk moeten afgeleverd worden bij
VLAMO vzw, met als mededeling “BBK”.

4.

Muzikanten kunnen lid zijn van meerdere verenigingen. D.w.z. dat
muzikanten op de wedstrijdlijst van meerdere bands uit verschillende
afdelingen kunnen voorkomen. Een muzikant mag slechts met één band
deelnemen in dezelfde afdeling.

5.

Elke band mag aantreden met maximum twee muzikanten die op de
wedstrijdlijst van een andere deelnemende band voorkomen. Elke band
mag tot een maximum van 35 muzikanten opstellen.
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6.

Volgende muzikanten kunnen meespelen tijdens het kampioenschap.
Belgen gedomicilieerd in België, studenten en personen die sinds 1 januari
voor hun werk in België verblijven met domicilie in België en Belgen
gedomicilieerd in het buitenland. Andere buitenlandse muzikanten indien zij
gedomicilieerd zijn in de volgende aanpalende provincies van België:
Zeeland, Noord-Brabant, Nederlands Limburg, Noord-Rijnland-Westfalen,
Rijnland-Palts, Saarland, Baden-Württemberg, Groot-Hertogdom
Luxemburg, Hauts-de-France, Grand Est.

7.

Na het indienen van de wedstrijdlijsten kunnen maximum twee muzikanten
vervangen worden, ongeacht de reden. Alle andere bepalingen over het
opstellen van muzikanten blijven hierbij geldig.

8.

In alle wedstrijdafdelingen worden twee werken uitgevoerd. Het verplichte
werk, dat bepaald wordt door de muziekcommissie en bekend gemaakt
wordt tijdens de maand juni, en een keuzewerk.

9.

Een brassband die voor het eerst deelneemt aan het kampioenschap neemt
naar eigen keuze deel in de open, 3de, 2de of 1ste afdeling.

10.

De bands houden zich op de wedstrijddag aan de praktische richtlijnen wat
betreft loting en timing van de optredens van de organisator. Elke
muzikant toont aan de controletafel zijn identiteitskaart voor nazicht. Op
het podium moet het door de organisator ter beschikking gestelde groot
slagwerkinstrumentarium, de stoelen en de pupiters gebruikt worden.

11.

De bands worden beoordeeld door maximum drie juryleden in een gesloten
jurybox. De juryleden worden bekend gemaakt samen met de verplichte
werken. Vanaf deze bekendmaking mogen juryleden geen ondersteuning
meer geven aan een deelnemende band.

12.

Elk jurylid geeft voor elke uitgevoerde compositie punten op een totaal van
100. Indien er na berekening van de volledige uitslag een ex aequo zou zijn,
is het resultaat van het verplichte werk bepalend voor de toewijzing van de
verschillende plaatsen. Elk jurylid geeft zelfstandig punten. Na het
berekenen van de uitslag kan er overleg zijn tussen de juryleden. Over de
jurybeslissingen is geen discussie of correspondentie mogelijk.

13.

In elke wedstrijdafdeling wordt de band met het hoogst aantal punten en
met een minimum van 80 % kampioen. Alleen bands die 80 % of meer van
de punten behalen komen in aanmerking voor de voorziene prijzen in geld
of in natura.
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14.

Een band die kampioen wordt in een afdeling met een minimum van 90 %
mag het volgende jaar aantreden in een hogere afdeling. De laatst

gerangschikte band in elke afdeling zal het volgende jaar deelnemen in een
lagere afdeling indien deze band minder dan 80 % behaalt. Elke band zal bij
niet deelname geklasseerd worden in een lagere afdeling voor deelname
aan het brassbandkampioenschap van het volgende jaar.
15.

De Raad van Bestuur van VLAMO vzw, na advies van de Stuurgroep
Brassbands, behoudt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor een band
een hogere of lagere afdeling toe te wijzen.

16.

Elk protest door een band in verband met een inbreuk op dit reglement of
met een vergissing in de resultaten moet aangetekend ingediend worden
bij VLAMO vzw door het bestuur van de band. Dit schrijven moet
ondertekend zijn door voorzitter en dirigent en gedateerd ten laatste 7
dagen na het kampioenschap. Een bedrag van € 50 wordt gedeponeerd
door overschrijving op bankrekening BE96 0013 6643 9505 van VLAMO
vzw. Dit bedrag zal worden terugbetaald indien het protest als
gerechtvaardigd wordt aanvaard.

17.

Om nieuwe bands te stimuleren deel te nemen aan het
brassbandkampioenschap wordt een open afdeling ingericht. Voor deze
bands geldt enkel een minimum van 20 muzikanten. In deze afdeling spelen
de bands een vrij gekozen programma, bestaande uit een hymne en één of
twee concertwerken, met een totale duur van maximum 30’. Alle andere
bepalingen van dit reglement gelden ook voor de bands in open categorie.

18.

VLAMO vzw heeft het recht het brassbandkampioenschap integraal te
laten opnemen en deze opnames te gebruiken.

19.

De Raad van Bestuur van VLAMO vzw kan ten allen tijde dit reglement
wijzigen.

20.

De Raad van Bestuur van VLAMO vzw beslist elk jaar over de mogelijk uit
te keren verplaatsingsvergoeding voor de deelnemers aan het
brassbandkampioenschap.

21.

VLAMO vzw neemt geen verantwoordelijkheid op zich inzake
aansprakelijkheid, risico’s en eventuele schadelijke gevolgen die zouden
voortvloeien uit het deelnemen aan de wedstrijd.

22.

Door hun inschrijving aanvaarden de deelnemers dit reglement.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 27 mei 2019.

VLAMO VZW

Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
T 09 265 80 00
F 09 265 80 01
secretariaat@vlamo.be

