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Het Nationaal reglement van BFA is van Toepassing in verband met voeders en azen,
10 l. aangemaakt voeder, dit bevat ook alle voeder azen en toevoegingen, azen 1,5 pins
waar maximum 1 l. kleine vere de vase is rest is aan te vullen met ander azen, 
geen rode maden of anders gekleurde maden
Afstand tussen de vissers is 20 lm., auto's worden aan boordkant kanaal geplaatst of in
graszone als dit te doen is, alle afval wordt door visser meegenomen naar huis, er wordt
niets ter plaatse vernietigd, alle disciplines zijn toegelaten, handstok lengte vrij, Feeder, 
match, bolonese, karphengel, enzovoort
Er mag alleen gevoederd worden met de hand, katapult, en korfje van Max 5 cm doorsnee
en 5 cm lang, het is verboden te voeder met voederboot
Criterium bestaat uit 5 wedstrijden die allemaal meetellen eerste wedstrijd is op 21 december
Tweede op 18 januari 2020, derde op 28 februari 2020, vierde op 21 maart 2020,
en vijfde op 28 november 2020,  en voor volgend editie is op 12 december 2020
Inleg per wedstrijd is 5 € per visser wie voor alle zes in één keer betaald dient maar 25 €
te betalen ipv 30€, V.L.L. betaald de overige 5€, inleg wordt volgens barema CCCV 
uit gekeerd voor dagklassement, voor deelname aan prijsuitreiking criterium dient elke 
vissers 5€ extra bij te leggen, Federatie legt 100 € in als er minimum 20 deelnemers zijn
De wedstrijd locatie van januari, februari, maart, november en december 2020 zal 
op jaarvergadering in december 2019 getrokken worden
Locaties 2020:
Albertkanaal Kanne -  vroenhoven zuidwillemsvaart: Beek - Bochelt

Lanaken Briegden Bree vaartkom
Gellik - eigenbilzen Bochelt Dijkstraat
Kuringen - hasselt Kempischkanaal: kaulille kettingbrug
Diepenbeek - godsheide Neerpelt kanos
zwarte hoek - sluis Lommel Barrier

Sas 2 & 3 de maat ( bunkerkant)
Pannenkoekenboot sas 3
Sas 6 & 7 ysboerderij bomen

Meer locatie kunnen alleen schriftelijk voor jaarvergadering in december 2019 in gebracht worden
Inschrijven kan bij Nuyts Jean, tel 0496/464961, mail: webmaster@verbondvll.be

 Verbroedering van Limburgse Lijnvissers ( V.L.L. )

In richten van nieuw criterium van 5 wedstrijden volledig open
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