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  Hengelsportvereniging "St. Petrus Weert EO"  

organiseert in samenwerking met 

Sportvisserij Limburg  

de voorselectiewedstrijd om de 

Limburg Cup Jeugd 2015 
Aan deze wedstrijd mogen alle jeugdvissers van 9 t/m 21 jaar deelnemen, welke lid zijn van een Midden-

Limburgse hengelsportvereniging en in het bezit zijn van een (JEUD)VISPAS. 

De wedstrijd is een voorronde voor de finale om de Limburg Cup Jeugd, welke op zaterdag 27 juni in 

Roermond gevist wordt. Aan deze finalewedstrijd kunnen 45 deelnemers meedoen, plaatsing naar rato op 

basis van de voorrondes noord, midden en zuid. 25% van alle deelnemers aan de voorrondes (Noord, 

Midden en Zuid Limburg)  plaatst zich voor deelname aan het Nederlands kampioenschap Jeugd, dat 

gevist wordt op zaterdag 5 september aan de Urkervaart in Tollebeek. 

 

Datum: Zaterdag 23 mei 2015; 

Locatie:  Noorderlaan vijver in Weert, gelegen aan de Noorderlaan/Ringbaan Oost in Weert; 

Tijd: Vissen van 9.00 uur tot 12.00 uur; 

Loting: Op kantoor Sportvisserij Limburg; 

Afhalen nrs: Om 7.30 uur in “het Botenhuis” gelegen aan de Kazernelaan 113, 6006 SP in 

Weert (open om 7.00 uur). De reistijd van het Botenhuis naar het water: maximaal 10-15 

minuten; 

Leeftijden: Categorie A 17 t/m 21 jaar, Categorie B 13 t/m 16 jaar, Categorie C 9 t/m 12 jaar, 

leeftijden geldend op 31 december 2014;  

Inschrijven: Voor 9 mei 2015 bij de secretaris van de eigen hengelsportvereniging. De secretaris van 

de eigen vereniging geeft de deelnemers uiterlijk 9 mei door aan Sportvisserij Limburg.   

Inschrijfgeld: € 5,= (incl. deelname aan finalewedstrijd en NK). Door de verenigingssecretaris uiterlijk 

9 mei 2015 over te maken aan Sportvisserij Limburg; 

Reglement: Wedstrijdreglement “Zoetwatervissen Junioren, uitgave januari 2015” van Sportvisserij 

Nederland (zie bijlage); 

Viswater: Vijver met gevarieerde visstand (brasem – blankvoorn – ruisvoorn – winde – pos – baars – 

zeelt – karper); diepte variërend tussen 0,75m en 2,0m; oevers vlak met grasveld. 

Scheiding met water bestaat uit kiezels met ijzeren korven. Er wordt aan drie zijden gevist; 

Website: www.stpetrus.nl 

 

http://www.stpetrus.nl/


Voorronde Limburg Cup:  zaterdag 23 mei 2015 Noorderlaan vijver Weert H.S.V. St. Petrus Weert EO 

 

 

 

Informatie: Stephan Caris (wedstrijdorganisatie H.S.V. St. Petrus Weert EO), email: s.caris@tele2.nl 

Prijsuitreik.:  Na afloop van de wedstrijd in het Botenhuis in Weert. Er wordt ook voor de inwendige 

mens gezorgd: in het Botenhuis zijn broodjes, snacks enz. te verkrijgen.     

 

 

Wedstrijdreglement: 

 
 Er wordt gevist volgens het wedstrijdreglement “Zoetwatervissen Junioren, uitgave januari 2015” 

van Sportvisserij Nederland. Hierop zijn onderstaande uitzonderingen / aanvullingen op van 

toepassing;  

 Hengellengte alle categorieën maximaal 10.00 meter. 

 1
e
 signaal 8:00 start voorbereiding, 2

e
 signaal 8:30 start voercontrole, 3

e
 signaal 

08.55 uur voeren , 4
e
 signaal 09.00 uur vissen, 5

e
 signaal 11.55 uur nog 5 minuten 

vissen en 6
e
 signaal om 12.00 uur einde wedstrijd. Hengels onmiddellijk uit het water 

halen. Alleen vis die zich tijdens het laatste signaal buiten het water bevindt, telt mee !!! 

 De deelnemers mogen niet geholpen worden tijdens de voorbereiding en tijdens het vissen. Voor 

noodgevallen is hulp alleen toegestaan door een door de wedstrijdleiding aangewezen jeugdleider. 

Buiten de deelnemers en de aangewezen jeugdleiders mag zich niemand achter het lint begeven; 

 Maximaal 1,5 kg kant- en klaar voer (incl. evt. verzwaringen). Verder mag iedere deelnemer 

maximaal 2,5 liter aas tot zijn/haar beschikking hebben, waarvan maximaal 250 gram vair 

de vase. Alle aas en voer dient een half uur voor aanvang van de wedstrijd gebruiksklaar gereed te 

liggen t.b.v. controle door de wedstrijdcommissie. Na dit tijdstip is het niet meer toegestaan om het 

voer verder te prepareren;  

 Wees milieubewust: het is verboden overtollig voer en aas in het water te gooien of op de visplaats 

achter te laten, evenals rommel;   

 Elke deelnemer kan zijn voer voor begin van de wedstrijd, aan de opgestelde weegschaal wegen; 

 Bij overtreding volgt diskwalificatie; 

 Iedere deelnemer die de wedstrijd mee vist ontvangt een prijs. De prijs dient door de deelnemer 

persoonlijk afgehaald te worden tijdens de prijsuitreiking; 

 De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de wedstrijd in het Botenhuis, gelegen aan de 

Kazernelaan 113, 6006 SP in Weert tel. 0495 – 54 60 69. Er wordt ook voor de inwendige mens 

gezorgd: in het Botenhuis zijn broodjes, snacks enz. te verkrijgen.     
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