
Reglement Noord–Limburg Cup 2022 

 

1. Elke deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven. Overtredingen 

kunnen leiden tot uitsluiting e.e.a. beoordeling van de wedstrijd. 

 

2. Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok), voorzien van een dobber en een 

enkelvoudige haak. Er mag zich maar één hengel boven het water bevinden, dit houdt in dat 

er niet gelijktijdig gevist en gecupt mag worden. 

 

3. Er zal worden gevist in drie Leeftijdscategorieën: 

U15 (maximaal 13 Jaar op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kampioenschap) 

U20 (maximaal 18 Jaar op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kampioenschap) 

U25 (maximaal 23 Jaar op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kampioenschap) 

 

Afhankelijk van het aantal deelnemers in deze leeftijdscategorieën kan de organisatie 

besluiten meerdere categorieën samen te voegen. 

 

Deelnemers in de categorie U20 en U25 dienen geheel zelfstandig te vissen. Deelnemers uit 

de categorie U15 mogen geholpen worden door de organisatie of controleurs. 

 

4. Voor deelnemers in de categorie U20 en U25 geldt een maximale hengellengte van 9,5 meter 

en een totale lengte van (hengel & lijn) van maximaal 15 meter. 

Voor de deelnemers in de categorie U15 geldt een maximale hengellengte van 7,5 meter en 

een totale lengte (hengel &lijn) van maximaal 12 meter. 

 

Voor de wedstrijd bij HSV de Ruisvoorn, geldt voor de U20 en U25 een maximale 

hengellengte 8 meter en een totale lengte (hengel & lijn) maximaal 12 meter. 

 

De dobber moet het gewicht van het lood kunnen dragen. Vissen met een zogenaamde 

voerplaat is niet toegestaan. 

 

5. In geval van noodweer kan de wedstrijd gestaakt worden, zulks ter beoordeling van de 

wedstrijdleiding. 

 

6. Er wordt gevist op gewicht. Snoek, snoekbaars, aal en graskarper tellen niet mee en moeten 

direct in het water worden teruggezet. Na drie wedstrijden telt het totaal aantal behaalde 

punten van deze drie wedstrijden. Hieruit zal een uiteindelijke uitslag worden opgemaakt. 

 

7. Aas en voer naar keuze, met uitzondering van drijvend aas , vers de vase, tubifex en 

gekleurde maden. 

 

8. De maximale hoeveelheid voer bedraagt 500 gram. Dit is inclusief alle toegestane aassoorten 

als pellets, mais etc. de Maximale hoeveelheid maden bedraagt ¼ liter. Voor aanvang van de 

wedstrijd kunnen er steekproefsgewijs controles op deze maximale hoeveelheden worden 

uitgevoerd. 



 

9. De loting der plaatsen geschiedt om 18.00 uur.  

 

10. De wedstrijden zullen aanvangen om 9:00 uur, en eindigen om 21:00 uur. Voor de aanvang 

van de wedstrijd mag er niet gevoerd en gevist worden. 

 

11. Er zullen 3 signalen worden gegeven:                                                                                                  -  

Eerste signaal: Aanvang wedstrijd, er mag begonnen worden met voeren en vissen.                 

– Tweede signaal: 5 minuten voor einde Wedstrijd.                                                                           

– Derde signaal: Einde Wedstrijd. 

 

12. Het gebruik ven een leefnet is tijdens deze wedstrijden verplicht zodat de vangst na de 

wedstrijd kan worden gewogen. Het leefnet moet een lengte hebben van minimaal 2,5 meter 

en moet voldoen aan de geldende leefnetcode van Sportvisserij Nederland. 

In Horst en Sevenum is het gebruik van een fijnmazig leefnet verplicht, iedereen die geen 
fijnmazig net wordt verzocht dit tijdig door te geven via wedstrijden@sportvisserijlimburg.nl . 
 

 

13. De deelnemer is verplicht zijn/haar vangst te laten wegen, en te laten noteren op de 

wedstrijdkaart en deze voor akkoord te laten ondertekenen. Een deelnemer die vroegtijdig 

de wedstrijd verlaat en/of zijn/haar leefnet uit het water verwijderd voordat de weging 

wordt uitgeroepen, wordt gediskwalificeerd. 

 

14. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. 

 

15. Alleen vis die zich ten tijde van het eindsignaal boven/uit het water bevindt telt nog mee. 

 

16. Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd rond te lopen of mededeelnemers te 

hinderen. Als een deelnemer een toeschouwer wil meenemen mag dit mits de toeschouwer 

achter het afzettingslint blijft. Bij de U15 categorie dient er te allen tijde één begeleider 

aanwezig te zijn. Deze begeleider mag in het vak aanwezig zijn, echter alleen om te 

adviseren, niet on te assisteren. 

 

Het is voor ouders/coaches/begeleiders niet toegestaan om de hengel vat te pakken tenzij 

door de organisatie anders aangeven. 

 

17. De wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en schade van welke aard 

dan ook. Gevallen waarin dit regelement niet voorziet worden beslist door de organisatie. 

 

18. De visplek dient na afloop van de wedstrijd schoon achtergelaten te worden. 

 

Wij wensen alle deelnemers een sportieve wedstrijd en een goede vangst toe. 

Voor vragen met betrekking tot deze wedstrijd kunt u contact opnemen met: 

wedstrijd@sportvisserijlimburg.nl 
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