
Limburg Cup Jeugd (Categorie A, B en C) 

Hierbij treft u de noodzakelijke informatie aan. 

1. Inschrijfformulier (in enkelvoud) 

Het ingevulde inschrijfformulier gaarne per mail versturen naar: 

wedstrijden@sportvisserijlimburg.nl.  

Dit inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld met voornaam (roepnaam), 

achternaam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, VISpasnummer en e-mailadres 

van de deelnemer. 

LET OP: plaatsing in de categorie gebeurt door Sportvisserij Limburg (zie 

aanmeldformulier) 

Het inschrijfformulier is ook te downloaden via de website van de federatie: 

www.sportvisserijlimburg.nl  

Het inschrijfformulier en het inschrijfgeld dienen uiterlijk twee weken vóór de 

betreffende voorronde te zijn binnengekomen. Formulieren die na deze datum 

worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. 

2. Een exemplaar wedstrijdvoorschriften/reglement behorende bij het inschrijfformulier. 

Het inschrijfgeld voor de jeugd (categorie A, B en C) bedraagt € 5,-  per deelnemer en dient te 

worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer NL22RABO018.41.43.586 ten name van Sportvisserij 

Limburg.  

De voorronde in Noord-Limburg bestaat uit 3 wedstrijden. Deze gelden tevens als wedstrijden om de 

Noord-Limburg Cup: 

 De 1ste wedstrijd vindt plaats op vrijdag 5 juni 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur aan visvijver 

de Bosborgweide in Lomm. Bijeenkomst en loten om 18.00 uur aan het viswater. 

 

 De 2de wedstrijd vindt plaats op vrijdag 12 juni 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur aan de 

Gubbelsvijver in Broekhuizenvorst. Bijeenkomst en loten om 18.00 uur aan het viswater. 

 

 De 3de wedstrijd vindt plaats op vrijdag 19 juni 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur aan visvijver 

De Steeg in Grubbenvorst. Bijeenkomst en loten om 18.00 uur aan het viswater. 

 

 Zie ook de bijlage: reglement Noord-Limburg Cup 2015 

De voorronde in de regio Zuid-Limburg bestaat uit 2 wedstrijden: 

 De 1ste wedstrijd vindt plaats op vrijdag 5 juni 2015 aan de Droomvijver, Klinkertstraat 99 te 

Hoensbroek. Er wordt gevist van 18.30 uur tot 21.00 uur. Er wordt geloot aan het water 

tussen 17.45 uur en 18.00 uur. 

 

 De 2de wedstrijd vindt plaats op vrijdag 12 juni 2015 aan de visvijver van HSV De Hering, Aan 

de Voeëgelsjtang 1 te Schinveld. Er wordt gevist van 18.30 uur tot 21.00 uur. Er wordt geloot 

aan het water tussen 17.45 uur en 18.00 uur. 

 

 Voor beide wedstrijden geldt een maximale hengellengte van 10 meter. Voor alle categorieën 

is er een verbod op het gebruik van duivenmest en mag men maximaal 1.500 gram aan aas 

en voer hebben waarvan 250 gram voervair.  

  

http://www.sportvisserijlimburg.nl/


De voorronde in de regio Midden-Limburg bestaat uit 2 wedstrijden:  

 De 1ste wedstrijd vindt plaats op zaterdag 23 mei 2015 aan de Noorderlaanvijver te Weert. Er 

wordt gevist van 09.00 uur tot 12.00 uur. Er wordt geloot om 07.30 uur in Het Boothuis. De 

zaal is open vanaf 7.00 uur. 

 

 De 2de wedstrijd vindt plaats op zaterdag 6 juni 2015 aan visvijver De Donk in Meijel. Er wordt 

gevist van 09.00 uur tot 12.00 uur. Er wordt geloot om 07.30 uur in het clubgebouw bij de 

visvijver. Het clubgebouw is open vanaf 7.00 uur. 

 

 Voor beide wedstrijden geldt voor alle categorieën een maximale hengellengte van 10 meter. 

In Weert is 1.500 gram toegestaan en maximaal 250 gram voervair.  

In Meijel is 2.500 gram voer toegestaan en maximaal 500 gram voervair. Ook mogen hier 

geen pellets of deeg van pellets gebruikt worden.   

Oefenvergunningen worden door de organiserende verenigingen verstrekt. 

Alleen de jongste categorie (C) mag geholpen worden en dan enkel bij het opbouwen van het 

visplateau en de viskist. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij materiaalproblemen) is 

andere hulp toegestaan door iemand uit de organisatie.  

De finale van de Limburg Cup jeugd categorie A, B en C vindt plaats op zaterdag 27 juni 2015 aan de 

Schippershaven te Roermond. De bijeenkomst is op deze dag in Café-zaal Aad Leeuwe, Burg. Th. 

Wackersstraat 61, 6041 AK Leeuwen.  

Er wordt gevist volgens het wedstrijdreglement van Sportvisserij Nederland (Jeugd). 

Uitzonderingen op het reglement: 

 Het gewicht van het voer wordt bepaald door het plaatselijke clubreglement; 

De toegestane hoeveelheid voer voor de Schippershaven is 2½ kilo, inclusief hennep en 

maïs.  

Vóór aanvang van de wedstrijd zal de nodige controle plaatsvinden op deze uitzonderingsregels van 

het wedstrijdreglement. 

De loting en indeling van de vakken en plaatsnummers geschiedt op het kantoor van Sportvisserij 

Limburg te Roermond.  

Wij hopen u hiermede voldoende informatie te hebben verstrekt om de inschrijving aan de 

selectiewedstrijd af te ronden.  

Door inzending van het aanmeldformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met het 

wedstrijdreglement. Dit reglement is via de website van Sportvisserij Limburg te 

downloaden: www.sportvisserijlimburg.nl/wedstrijden/reglementen.html 

  

http://www.sportvisserijlimburg.nl/wedstrijden/reglementen.html


Finale Limburg Cup Jeugd 2015 Categorie A, B en C 

Richtlijnen voor de deelnemers, (hoofd)controleurs en medewerk(st)ers aan de selectiewedstrijd 

zoetwater hengelen jeugd 2015, categorie A, B en C 

 

Datum:   27 juni 2015 

Plaats van samenkomst:   Café-zaal Aad Leeuwe 

Burg. Th. Wackersstraat 61 

6041 AK Roermond-Leeuwen 

Tel: 0475 326701   

Zaal open vanaf:   06.30 uur 

Officiële opening:                                  07.00 uur 

Uitreiken deelnemerskaarten:    07.15 uur 

Vertrek deelnemers naar wedstrijdwater:   07.30 uur 

Wedstrijdwater:    Schippershaven te Roermond 

Duur van de wedstrijd:    3 uur + 1 uur voorbereidingstijd 

Signalen:   1e signaal (aanvang voorbereiding) 08.00 uur 

2e signaal (voeren)   08.55 uur 

3e signaal (einde zwaar voeren)  09.00 uur 

4e signaal (5 minuten voor einde) 11.55 uur 

5e signaal (einde wedstrijd)  12.00 uur 

Visplaats:  De visplaats wordt aangegeven door een nummer 

dat overeenkomt met het plaatsnummer van de 

deelnemer. 

Het is de deelnemer verboden verder dan een meter 

links of rechts van zijn plaatsnummer plaats te 

nemen. 

Wedstrijdvoorschriften/reglementen:   Er wordt gevist volgens het 

wedstrijdvoorschrift/reglement van Sportvisserij 

Nederland behoudens enige uitzonderingen. Alle 

gevangen vis wordt gewogen (voor uitzonderingen 

zie artikel 10 van het wedstrijdreglement). 

Er is een ontheffing op de wettelijke maat van de 

baars. 

Parkeren:   Het parkeren dient te geschieden op aanwijzing van 

de wedstrijdleiding.   

Prijsuitreiking:   Rond 13.30 uur 

Sportvisserij Limburg neemt het inschrijfgeld 

voor de deelnemers aan het Nederlands 

Kampioenschap Junioren voor haar rekening. 

Het NK Junioren vindt plaats op zaterdag 5 

september 2015 aan de Urkervaart. Toewijzing 

voor plaatsing NK zal door Sportvisserij 

Nederland geschieden.  



Algemene zaken:  

Het achterlaten van afval aan de waterkant is ten strengste verboden.  

Overtollig voer dient na afloop van de wedstrijd mee te worde genomen.  

Eenieder dient het parcours schoon achter te laten.  

Lees zorgvuldig de wedstrijdvoorschriften en het wedstrijdreglement.  

De deelnemers dienen tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste documenten (dat wil 

zeggen de JeugdVISpas of de VISpas).  

Volgens het reglement is zinkvissen verboden. Ter verduidelijking geven wij onderstaand een nadere 

omschrijving: Onder het begrip “zinkend vissen” moet worden verstaan, dat wanneer op enig moment 

het hoofdlood op de bodem rust er sprake is van zinken. Wanneer een loodkorrel of styllood de 

bodem raakt of op de bodem rust, is dat niet te verstaan als zinken. Onder het hoofdloot moet 

worden verstaan het overgrote deel van de loodverzwaring al dan niet gegroepeerd op de lijn 

geplaatst.  

 

 


