
 

Wedstrijden Horst a/d maas 2017. 

Datum    Plaats    Viswater  

Zaterdag     29 april  Grubbenvorst   de Steegh 

Zondag       7 mei  America   de Put  

Zondag       21 mei  Lottum    Schuitwater 

Zaterdag     17 juni  Horst    Kasteelse bossen  

Indien de waterstand van het Schuitwater Lottum te hoog is wordt er uitgeweken naar Broekhuizenvorst 

Het loten en bijeenkomst voor deze wedstrijden is, op de zondagen om 7.00 uur. Vissen van 8.00 tot 11.30 uur. En 

op de zaterdagen bijeenkomst en loten om 12.30 uur. Vissen van 13.30 uur tot 17.00 uur. De prijsuitreiking is na de 

laatste wedstrijd in Horst. Het totale inschrijfgeld is € 20 per koppel. Prijzen 1 op 1 (waardebonnen Catch-Up). 

Alleen koppels kunnen inschrijven voor deze wedstrijden. Indien een koppelmaat afwezig is, is het toegestaan om 

zich voor 1 wedstrijd door een reserve te laten vervangen. Deze invaller dient wel voor de wedstrijd bij de 

wedstrijdcommissie te worden aangemeld. Het aansteken van hengeldelen is alleen toegestaan als de hengel en lijn 

niet langer worden als toegestaan. 

Beknopt reglement. 

America: De hengel plus lijn mogen niet langer als 11 meter zijn. Voer Max. 800 gram per koppel. Alleen witte 

maden zijn toegestaan, ook mag met hennep en casters gevist en gevoerd worden. 

Horst: Hengellengte Max. 9.5 meter. Hengel met lijn Max. 15 meter. Voer Max. 1000 gram aangemaakt (nat) per 

koppel. Alleen witte maden zijn toegestaan, ook mag met hennep en casters gevist en gevoerd worden. 

Lottum: Hengellengte 9.5 meter. Hengel met lijn Max 15 meter. Voer Max. 400 gram per koppel. Alleen witte 

maden zijn toegestaan. Hennep en casters zijn toegestaan. 

Grubbenvorst: Hengellengte Max. 7 meter. Hengel met lijn Max. 11 meter. Voer Max. 750 gram droog of 1000 

gram aangemaakt per koppel en Max. 750 gram (casters, maïs hennep enz.) vissen alleen met maden, casters, pieren, 

granen en pellets. 

Verboden te voeren en vissen met vlees en slachtproducten en vere de vase. 

Het voeren en vissen met verse de vase is verboden. 

De dobber moet het lood kunnen dragen. 

Verder is het toegestaan om voor het cuppen een hengel op lengte gereed te hebben. 

 


