Verbroedering van Limburgse Lijnvissers ( V.L.L. )
V.Z.W. Staatsblad 8 september 1966
Ondernemingsnummer: 410.866.759
Hengelsportfederatie aangesloten bij C.C.C.V, en Sportvosserij Vlaanderen
Erkend door Bloso nr: 9.42
Inbannr. BE20-7795-9605-7556

Nieuw volledig open criterium van 5 wedstrijden
Reglement:
Het nationaal regelement van BFA is van toepassing in verband met voeders en azen, 10l aangemaakt voeder
dit bevat ook alle voeder azen en toevoegingen, azen max. 1,5 pins waar max. 1 lite vere de vase is
rest mag aan gevuld worden met andere azen of grannen, geen gekleurde maden
Afstand tussen vissers is min. 20 lm, auto's worden aan boordkant kanaal gezet of in graszone
De vissers dienen hun visplaats netjes achter te laten, bij niet naleven sanctoe van € 12,50, er wordt niets
ter plaatse vernietigt, alle afval wordt meegenomen door de visser
Alle disciplines van hengelen zijn toegelaten, maar tijdens de wedstrijd mogen er maar maximum twee
hengels in het water liggen, er mag alleen met de hand, korfje ( 5cm), cup bijgevoerd worden,
voederboot is verboden
Criterium bestaat uit 5 wedstrijden die allen mee tellen voor eindklassement
Inleg per wedstrijd is € 5,00 wie inlegd voor de 5 wedstrijd in éénmaal diend maar € 20 te betalen ipv €25
V.L.L. betaald de overige € 5,00 bij, inleg is barema V.L.L. 1op 2
Wie aan het eindklassement wil meedoen diend € 5,00 extra in te leggen, het V.L.L. legt hier € 100,00
bij in als er minimum 20 deelnemers zijn, anders wordt dit in vermindering gebracht aan aantal deelnemers
De eerste wedstrijd is vast gelegd op 21 december 2019 op albertkanaal zwarte hoek in kwaadmechelen,
de overige wedstrijden wordt de locatie getrokken op jaarvergadering V.L.L. op 18 december 2019
Tweede wedstrijd is op 18/1/2020, derde is op 29/2/2020, vierde is op 21/3/2020 en vijfde op 28/11/2020

Uit volgende locatie wordt er getrokken op 18 december 2019:
Albertkanaal:
kanne - vroenhoven
zuidwillemsvaart:
lanaken - briegden
gellik - eigenbilzen
diepnbeek - godsheide
kuringen - hasselt sas
kempischkanaal:
zwartehoek - sluis ham

beek - bochelt
bree vaartkom
bochelt dijkstraat
kaulille kettingbrug
neerpelt kano
lommel barrier
sas 2 & 3
pannenkoekenboot sas 4
sas 6 & 7 ysboederij

Meer locatie kunnen alleen schriftelijk voor gesteld worden voor jaarvergadering van 18 december 2019
deze dienen gemailt te worden naar webmaster@verbondvll.be
Inschrijven kan bij Nuyts Jean, tel: 0496/464961, mail webmaster@verbondvll.be tot 19 december 2019

