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‘t Vleegvesserke
INfORMATIeBLAD VVA ST. PeTRUS
Uitgegeven onder auspiciën van het bestuur van de afdeling vliegvissen van Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o.

Programma 2020
Zaterdag 29 februari: Snoeken met
Tiel om de wisseltrofee
Vrijdag 6 maart: Jaarvergadering
HSV St. Petrus
Vrijdag 13 maart: Voorbinden One
Fly voor de forellen-visfestijn bij de
Flymph
Zaterdag 28 maart: Forelvissen
Zaterdag 4 april: One Fly forelvissen bij de Flymph
Vrijdag 17 april: Voorbinden Arknimf door Teake
Zaterdag 25 april: Brasemvissen
9/10 mei: FlyFair
5-7 juni: Visweekend in Luxemburg
Zaterdag 4 juli: Vissen in Tiel
zaterdag 22 augustus: Havenvissen Nautilus Roermond

Snoeken met vliegvisvrienden uit Tiel
De jaarlijkse uitwisseling met de club uit Tiel, hier in Weert, vindt plaats op
zaterdag 29 februari.
We gaan deze dag snoeken met onze gasten.
Uit het groot scala aan wateren zullen door onze gidsen een aantal hotspots
worden geselecteerd.
Degene met de grootste snoek mag de wisselbeker in ontvangst nemen.
Maak een foto met meetlint van de vangst.
Dus, 29 februari is het verzamelen om 10.00 uur in het Botenhuis. De koffie
staat klaar. Hierna gaan we in groepjes onder begeleiding van gidsen op
pad.
Om uiterlijk 16.00 uur dient iedereen weer terug te zijn, voor het uitreiken
van de wisselbeker.
Hierna gaan we aan tafel.
Een warme maaltijd van de chef-kok staat dan gereed.
Wil je mee, maak dan € 5,- over onder vermelding van “snoeken 2020”.
Doe dit voor 23 februari.
Harrie Meusen
Voorzitter

Clubavonden
De clubavonden zijn in het voorjaar
en najaar. In principe om de 14
dagen. Te beginnen om 19.30 uur.
De locatie is: het botenhuis aan de
Kazernelaan 113 te Weert.
Tel. 0495-546069.
Contributie vliegvisvereniging
€ 30,- per jaar. Om lid te kunnen
zijn van de vliegvisclub moet het
nieuwe lid ook lid zijn van de hengelsportvereniging St. Petrus. De
kosten hiervan zijn afhankelijk
van het aantal gewenste visvergunningen.
De nieuwe leden dienen nog aanvullend, eenmalig het inschrijfgeld
van € 5,- te voldoen.
Ook alle betalingen voor de evenementen kunnen op deze rekening betaald worden.
Overmaken op bankrekening:
15.18.52.537 t.a.v. St. Petrus.
IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37
BIC: RABONL2U Budel

Bestuurswisseling
Op de afgelopen jaarvergadering hebben we op gepaste wijze afscheid
genomen van Riny Verhees als bestuurslid.
De in de nieuwsbrief geplaatste oproep heeft 2 nieuwe mensen opgeleverd. We zijn als bestuur natuurlijk verheugd op deze aanvulling.
We zijn nu in staat om ook nog andere projecten aan te pakken.
We zijn weer met een oneven aantal bestuursleden.
Welkom: Peter van Gils en Bert Kerstens.
Harrie Meusen
Voorzitter

Vissen met de Vliegvisclub ‘De flymph’
Onze vrienden uit Veldhoven hebben ons uitgenodigd om deel te nemen
aan hun forellen-visfestijn.
Dit forelvissen vindt plaats op zaterdag 4 april, op hun thuiswater
“het Witven” te Veldhoven.
Hier wordt wadend gevist.
Er zullen enkele honderden forellen worden uitgezet.
De leden van de Flymph vissen om een wisselbokaal.
Voor iedereen geldt: degene met de meeste vissen kan een waardebon
tegemoetzien.
Dit vissen vindt plaats in een gezellige en ontspannen sfeer.
De penningmeester van de VVA neemt een aanzienlijk deel van de kosten
voor zijn rekening. Voor het luttele bedrag van € 25,- kun je deelnemen.
De dagindeling
Koffie/thee bij aankomst.
’s Morgens vissen we allemaal met dezelfde vlieg, de one fly.
Bij verlies mag je eenzelfde vlieg weer aanknopen.
Hierna volgt een pauze met warme lunch.
’s Middags vissen we met een zelf gekozen vlieg.
Het unieke van dit vissen is, dat het ook na deze dag voor de deelnemers
nog is toegestaan om op de forellen te gaan vissen (enkele weken).
Een beperkt aantal vissen mag worden behouden. Dit wordt op de dag zelf
bekendgemaakt.
Wil je mee, maak dan voor 12 maart € 25,- over onder vermelding van
“vissen te Veldhoven”.

Vissen met de Vliegvisclub ‘De flymph’ (VeRVOLG)
Zoals jullie hebben kunnen lezen wordt er op zaterdag 4 april bij het forelvisfestijn in de morgenuren gevist met allemaal dezelfde vlieg.
Nu is natuurlijk de vraag, deze “one fly”, welke is dit??
Dit wordt duidelijk gemaakt op vrijdag 13 maart op onze bindavond.
Hiertoe zullen enkele mensen van de Flymph uit Veldhoven, waaronder hun
masterbinder, naar Weert afreizen.
Op deze avond zal deze vlieg samen met ons worden gebonden.
Voor materiaal wordt gezorgd.

Bardienst

Nieuws van de HSV St. Petrus

Het bestuur heeft besloten, om bij wijze van
proef, de komende tijd,
de bardienst te laten uitvoeren door Wiel Haex
en Jeroen Klein.
In voorkomende gevallen zal er incidenteel,
een beroep worden gedaan op vrijwilligers.

Beste VVA-leden,
Om meer betrokkenheid van de VVA-leden bij de HSV te stimuleren,
gaan we, zoals voorgesteld en afgesproken op de jaarvergadering van
10 januari 2020, met een nieuwe rubriek in ’t Vleegvesserke van start.
Hier melden we indien nodig gebeurtenissen, acties, vergaderingen
e.d. van de HSV St. Petrus.
We merken nl. dat we de laatste jaren als vliegvissers niet echt zichtbaar meer zijn binnen de HSV. Iets wat toch broodnodig is, willen we
ten volle gebruik maken van de mogelijkheden die ons binnen St.
Petrus geboden worden. Denk maar eens aan de opstapjes aan de
Tungelroyse Beek, de geplande visuitzettingen in het voorjaar 2020
(ca. 500 windes van 500 gr op de IJzeren Man, 500 kg blankvoorn op
de Noorderlaanvijver, graskarpers op Achterste Ven en Geurtsven),
bevisbaar maken van de oevers van de genoemde vennen, de jaarlijkse subsidie van de HSV aan de VVA, etc… Ongetwijfeld allemaal
zaken die onze vliegvishobby aantrekkelijker maken.
Daarom een oproep aan alle VVA-leden om eens een keertje op zondagvoormiddag naar het Botenhuis te komen voor een kop koffie,
pilsje, borreltje en een babbel. Je kan dit natuurlijk combineren met
een vissessie op onze prachtige IJzeren Man. Tevens willen we jullie
aandacht vestigen op de Algemene Ledenvergadering

van St. Petrus op vrijdag 6 maart 2020 om 20u. Daar
kunnen we als vliegvissers als groep naar voren treden en eventueel
voorstellen doen. Dus als je de tijd kan vinden, kom er dan naar toe.
Je aanwezigheid is voldoende als steun.
Met vriendelijke en sportieve groeten,
Namens het VVA-bestuur, P. fiddelaers

Beste leden,
Op 31 januari 2020 zijn er door het
HSV bestuur en enkele vrijwilligers
250 kg (minstens 500 stuks) windes uitgezet op de IJzeren Man.
Tevens zijn er op het Achterste
Ven, Geurtsven en de Graswinkelvijver een aantal graskarpers uitgezet. Dit ter beperking van de
weelderige plantengroei.
We verwachten dit voorjaar nog
een levering van 500 kg mooie
blankvoorns voor op de Noorderlaanvijver.
Doe je voordeel ermee en ga er
eens op vissen. Bij vangsten, behandel ze goed en zet ze netjes
terug. Maar dat hoef ik jullie, vliegvissers, eigenlijk niet te vragen.
Veel succes,
P. fiddelaers

BINDAVOND VAN
24 JANUARI 2020
Beste leden,
Tijdens deze bindavond stond zoals
jullie eerder gemeld is een ‘forumdiscussie’ geprogrammeerd. Omdat dit
de eerste keer was dat we deze invulling aan een bindavond gaven,
wisten we niet goed hoe we deze
activiteit moesten noemen. Forumdiscussie, panelgesprek??? In ieder
geval zijn we er tijdens de avond
achter gekomen dat we beter gekozen hadden voor de term ‘Ideeënuitwisseling’. Want daar draaide deze
activiteit al vlug op uit …
De avond verliep op de volgende
wijze:
Na een vraag pikten de aanwezige
leden allen zoveel mogelijk en vaak
gretig in op de vraagstelling. Hierdoor ontstond een leerrijk en geanimeerd gesprek over onze hobby. Het
gesprek werd prima in goede banen
geleid door Gijs Brouns. De volgende onderwerpen kwamen aan
bod: leaderopbouw, vistechnieken,
beetverklikkers, onderlijnen, knopen,
werptechnieken en oplossingen voor
problemen hierbij, … Bij de bespreking van bovengenoemde onderwerpen bleek overduidelijk dat we
binnen de VVA over een aantal klasbakken beschikken die van vele
markten thuis zijn, over veel expertise beschikken en dit zonder beperkingen willen delen met alle leden.
Ik denk dat ik ook kan stellen dat alle
deelnemers op het einde bij het evaluatiemoment volmondig akkoord
gingen dat dit een leuke en zeer
leerrijke activiteit was. Zeker voor
herhaling vatbaar. Dat gaat dan ook
gebeuren. Als je hobby je lief is, noteer de volgende ideeënuitwisseling
zeker in je agenda. Je gaat zeker
slimmer naar huis. Deze keer waren
we met een 15-tal enthousiastelingen. We hopen de volgende keer op
een hoger aantal.
Tevens zijn er interessante ideeën
voor de invulling van toekomstige
VVA-avonden naar voren gekomen
en ook deze gaan we in het programma opnemen. Daar horen jullie
ook meer van bij de voorstelling van
het programma.
Namens de bindcommissie en met
sportieve groeten,
P. Fiddelaers

forelvissen met de VVA
Op zaterdag 28 maart gaan we op forel vissen op de vijvers van Landgoedvisserij Someren aan de Dellerweg te Someren.
Er zullen voor ons 200 forellen worden uitgezet.
De vissen graag doden en in de daarvoor bestemde tonnen deponeren.
Dus neem een priest mee.
De forellen worden na afloop onder de deelnemers verdeeld.
De start is om 9.30 uur met koffie.
We vissen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Hierna is er een pauze tot 13.00 uur.
De middagsessie duurt van 13.00 uur tot 15.00 uur.
De vissen worden dan verzameld en verdeeld.
Degenen die dit wensen kunnen nog doorvissen en hun vangst behouden.
De kosten voor dit spektakel zijn voor de leden € 12,50.
Dit is voor de koffie, de hele dag vissen, meedelen in de vangst en een
warme lunch.
Echter, de overige drank is voor eigen rekening!
Wil je mee, maak dan € 12,50 over voor 17 maart, onder vermelding van
forelvissen VVA.
Harrie Meusen
Voorzitter

NK vliegvissen 2019
Afgelopen december, zijn de
prijzen van het Nederlands
Kampioenschap Vliegvissen,
uitgereikt.
Team Limburg, met in de geledingen, o.a. onze leden
frans Dirks en Harrie Meusen, is derde geworden.
een mooie beker met oorkonde viel hen ten deel.
Op de foto worden de prijzen,
in het Top Sportcentrum te
Papendal, in ontvangst
genomen.

Bestuur
Voorzitter/contactpersoon:

H. Meusen
Email: hmeusen@hotmail.com
Penningmeester:

F. Berkvens
Email: fransberkvens@outlook.com
Secretaris:

Jeroen Kleijn
Email: mupketupke@hotmail.com
Redactie/bestuurslid/webmaster:

F. Dirks
Email: f.dirks1@chello.nl
Bestuurslid

Bert Kerstens
Email: bertkerstens@home.nl
Bestuurslid/webmaster:

Peter van Gils
Email: gilsvanpeter@gmail.com
Bestuurslid:

A. Hoogenboezem
Email: ad-hoogenboezem@hotmail.com
flycastinstructor:

H. v.d. Rieth
Email: hjmvanderieth@ziggo.nl

De VVA St. Petrus wordt gesponsord door: frans Berkvens.
Nieuwe sponsoren zijn van harte welkom!!!

DE RONDE BLEEK

