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Het bestuur van federatie V.L.L. is van mening dat er dringend aan de formule van dit 
criterium  eens mag gewerkt worden, vermits het aantal vissers de laatste
 jaren steeds achteruitgaan, ondanks toch soms redelijke vangsten

Daarom dit voorstel aan alle aangesloten clubs van de federatie
Wij zouden graag zien dat er minstens een viertal wedstrijden bijkomen
Deze mogen zowel op een vijver als op een openbaar water gehouden worden verdeeld 

over het ganse jaar, een club mag er zelfs 2 wedstrijden geven
De enige regels die opgelegd worden door het BFA en CCCV vermits de wedstrijden

 openbaar worden aangevraagd zodat elke deelnemer over het gans vlaamsgewest
en waals gewest, ook buitenlanders met een A kaart van CCCV kan deelnemen

Op vijver is het reglement van daar steeds van toepassing, alleen diend bij aanvang 
wedstrijd telkens elke visser met twee leefnetten te starten

De Federatie zorgt dat er een uitslag wordt gemaakt dit na 2 uur na beeindigen wedstrijd
Alle wedstrijden dienen op een zondag door te gaan, liefst van 11u tot 16u, maar dit

is bespreekbaar
Ook de prijsverdeling ligt vast op 1 op 2, dit volgens een vastgesteld barema dat je 

kan bekijken op website V.L.L., inschrijfgeld ligt ook vast op 5 euro per wedstrijd
Alle inkomsten van tombolas, verkoop drank, korrels en excetra zijn voor de organisator

/ club van de wedstrijd
Alle wedstrijden zijn in telling op het einde van criterium, en wordt door de federatie

gemaakt
Wens je mee te doen aan de erereeksen dan dien je per club met zes vissers te zijn,

en voor begin van criterium de som van 150 euro over temaken aan de fedeartie
die met deze gelden de prijsuitdeling verzorgt die door Club "Snoekbaars"
in januari wordt gegeven

Wens als invidueel mee te doen aan de prijsuitreiking dan dien je 25 euro te storten
Elke visser die wenst deel te nemen diend in bezit te zijn van A kaart
Visser worden verdeelt over zes sectoren, trekking gebeurt  één dag voor wedstrijd
in café scherpe plank omstreeks 20u30 s'avonds en dan stoppen ook de inschrijvingen

De voorlopige kalender voor 2018 ziet er als volgt uit:

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

Criterium van Limburg 2018

Beste sportmakkers,



Maart:

April:

Mei:

Juni:

Juli:

Augustus:

September:

Oktober:

November:

December:

Kalender komt op website en wordt telkens aangepast bij een aanvraag voor een wedstrijd

Wij hopen op uw aanwezigheid, en alles is steeds bespreekbaar met het bestuur A.u.b.

De Voorzitter: Penningmeester: De Secretaris: Bestuursleden:
Nuyts Jean De Boel Dany Nuyts Jean Billen Stefan
0496/464961 0476/319506 0496/464961 Verboven Ronny
E-mail: webmaster@verbondvll.be E-mail: webmaster@verbondvll.be Dries Gaston

Met sportieve groeten het bestuur.

1/04/2018 8/04/2018

snoekbaars-tervant vrij

Na 22 december 2017 kunnen er geen aanvragen meer behandeld worden.

13/05/2018

7/10/2018 14/10/2018 21/10/2018 28/10/2018

27/04/2018

vrij
15/04/2018 22/04/2018 29/04/2018

vrij

6/05/2018 20/05/2018

vrij vrij vrij

3/06/2018 10/06/2018 17/06/2018 24/06/2018

19/08/2018

29/07/2018

Flipper- sas 2&3 vrij VLL-ham vrij

1/07/2018 8/07/2018 15/07/2018 22/07/2018

vrij Flipper-veltwezel NL rietvoorn-tervant

vrij

5/08/2018 12/08/2018

vrij vrij snoekbaars-sas 2&3 vrij

30/09/2018
vrij vrij vrij vrij vrij

2/09/2018 9/09/2018 16/09/2018 23/09/2018

vrij

4/11/2018 11/11/2018 18/11/2018 25/11/2018

Flipper-sas 2&3

rietvoorn- tervant VLL- diepenbeek vrij vrij

vrij vrij vrij
2/12/2018 9/12/2018 16/12/2018 23/12/2018 30/12/2018

vrij

Wedstrijden die al geplant zijn onder voorbehoud op de openbare kanalen door clubs 
V.L.L. staan in het donker blauw en kunnen niet gekozen worden

4/03/2018 11/03/2018 18/03/2018
vrij vrij vrij

vrij

1/05/2018
Koppel VLL- hechtel

vrij
25/03/201824/03/2018

Schifting feeder-steenberg

vrij vrij vrijvrij

11/08/2018
Schifting feeder-steenberg

15/08/2018
Schifting inv-Ham
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