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1 Vanaf 2018 zal er maar in 4 sectoren gevist worden als het deelnemers aantal maar rond 
de dertig deelnemers is, als er meer deelnemers zijn kan er een sector bijkomen

2 Ook het aantal Bekervissers voor de erereeksen zal terug gebracht worden naar 4 deelnemers
per club

3 Prijsverdeling blijft het zelfde barema gelijk voorgaande jaren, inleg wedstrijd nog steeds
5 euro, en 1 op 2 heeft prijs op het totaal aantal deelnemers
Barema houdt geen rekening met sectoren, alleen het aantal deelnemers

4 Criterium bestaat uit 9 wedstrijden die allemaal meetellen voor einduitslag
Men diend minstens aan 7 wedstrijden deel genomen hebben om in aanmerking te komen
in de einduitslag en eindprijsuitreiking, dus steeds moet men zeker aan 2 wedstrijden minder 
als het totaal wedstrijden aan deelnemen

5 Dagklassement deze punten dienen voor de tussenstand, vissers die niet meedoen aan het
eindklassement deze punten zijn verloren, elke club die meedoet aan erereeksen stelt
4 visser op bij inschrijving, als men ook inlegt voor eindklassement komt men pas voor op 
Nevenklassement, ook als inviduelle visser kan men inschrijven voor het criterium,
men diend dan 25 euro voor aanvang van tweede wedstrijd betaald te hebben bij Dries Gaston
cafebaas scherpe plabk te beringen, of aan bestuur federatie V.L.L.
Alleen voor het Nevenklassement kunnen alleen de vissers binnen het V.L.L. in aanmerking
komen, vissers buiten de federatie kunnen geen punten wegnemen van federatie vissers,
punten telling begint de beste visser met 10 punten per sector en zo afdalend tot 0 punten,
Zo ook voor de tussenstand, deze begint ook beste visser sector 10 punten, volgende 9,8, enz..
Behoren tot Nevenklassement: Dames, Jeugd, Masters, Veteranen en Erereeks

6 Prijzen dagklassement dienen voor volgende wedstrijd afgehaald te worden bij de inrichtende 
club, er worden geen prijzen nog langer bijgehouden deze gaan naar de kas van het V.L.L.
Wenst een visser dat zijn prijs door iemand anders wordt afgehaald dan dient men dit bij 
weging te  melden aan de weegploeg en noteren op weegkaart

7 Per sector wint het hoogste gewicht, klassement wordt beste visser van elke sector daar
het hoogste gewicht komt als eerste uit, en zo voor elke sector
Zelfs bij geen vis krijgt men punten, bij meerdere visser zonder vis wordt de puntentelling
gebruikt laatste met vis deze punten min ( aantal visser zonder vis gedeeld door 2), deling-
uitkomst die op op een half punt uitkomt wordt naar bover afgerond, bv.. 1,5 wordt 2

8 De controle voeder, voederazen 10 liter en haakazen 1,5 liter ronde pindozen, verplicht sinds 
2016, nationale reglemend openbare wedstrijden, dit is ook geldig voor het criterium van Limburg
Voeder mag alleen nog licht bevochtend worden na controle, voor controle diend het 
voeder volledig klaar te staan in emmer met een 10 liter markering in, eventuele toevoegingen
dienen bij controle bij het voeder te staan en tellen mee bij het totaal van 10 liters, in de 1,5 l
zitten alle levende azen,zoals 1 liter kleine vere de vase, maden, knip pieren, enz….
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Veel succes met Crterium Van Limburg, het bestuur V.L.L: Voorzitter / Secretaris: Nuyts Jean, 
Penningmeester: Deboel Dany, Bestuursleden: Billen Stefan  en Verboven Ronny, Dries Gaston


