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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 2019
Vrijdag 13 december: film over
barbeelvissen en het binden van
een peeping caddis.

Programma 2020
Vrijdag 10 januari: Jaarvergadering
Vrijdag 24 januari: Forumdiscussie
Vrijdag 7 februari: Binden van een
klinkhamer met tippetringetje
Zaterdag 29 februari: Snoeken met
Tiel om de wisseltrofee
Vrijdag 13 maart: Voorbinden One
Fly voor de wedstrijd bij de Flymph
Zaterdag 28 maart: Forelvissen
Zaterdag 4 april: One Fly
Vrijdag 17 april: Voorbinden Arknimf door Teake
Zaterdag 25 april: Brasemvissen
Mei/juni: Commissie Specials
Zaterdag 4 juli: Vissen in Tiel
zaterdag 22 augustus: vissen op
de Maas

Uitnodiging ledenvergadering
vrijdag 10 januari 2020
Jaarlijkse Ledenvergadering V.V.A. 2020
St. Petrus afdeling Vliegvissen
Aan de leden van V.V.A. St. Petrus.
Graag willen we jullie uitnodigen voor onze jaarlijkse ledenvergadering op
vrijdag 10 januari 2020 om 20.00 uur.
Het Botenhuis is geopend vanaf 19.30 uur.
Na afloop is er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje,
tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Tevens wederom veiling/verloting van vliegvismaterialen.
Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten.
De agenda is als volgt samengesteld.
1) Opening door de voorzitter Harrie Meusen.
2) Vaststellen van de agenda van de vergadering. Zijn er nog agendapunten die de leden willen indienen?
3) Verslag van de vorige vergadering.

Clubavonden

4) Terugblik op het verenigingsjaar 2019 door Harrie Meusen.

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.

5) Verslag kascontrole door Roger Jansen en Johan van Goor.
(benoeming nieuw lid).

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

6) Financieel verslag van de penningmeester.
7) Commissies 2020.
8) Programma 2020, suggesties zijn welkom.
9) Bestuursmutatie. Riny Verhees gaat stoppen. Verkiezing nieuw
bestuurslid.
10) Uitreiking wisseltrofee “Vliegvisser van het jaar”.
11) Rondvraag en sluiting.
Tot ziens op vrijdag 10 januari.
Namens het bestuur.
Harrie Meusen, Voorzitter

Betalen contributie voor het verenigingsjaar 2020
Degenen die nog niet de contributie van € 30,– voor 2019 hebben voldaan,
vriendelijk verzoek om dit alsnog te doen voor 1 januari.

Verloting vliegvisspullen
op de jaarvergadering
evenals vorig jaar worden op de
komende jaarvergadering weer
vliegvisartikelen verloot.
Heb je nog vliegvisspullen die
je niet meer gebruikt, of heb je
zaken dubbel, stel ze dan beschikbaar voor de verloting.
Je doet er een ander zeker een
groot plezier mee.

Op de Nederlandse Kampioenschappen forelvissen, 2019
te Valthermond, wist ons lid en Vliegvisser van het jaar
2018, Willy Dirks een 3e plek te behalen, individueel.
Van harte proficiat met dit resultaat.
Dit zal wel naar meer ruiken!?
Harrie Meusen

Programma 2020
Bestuursverkiezing
Op 10-01-2020 vindt de jaarvergadering van Vliegvisafdeling St. Petrus plaats. Momenteel hebben zes
personen zitting in het bestuur.
Riny Verhees is aftredend en zal
zich niet herkiesbaar stellen.
Als bestuur willen we een actief
beleid voeren en dit vraagt om een
goede bezetting van het bestuur.
tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) 10-01-2020 zal een
bestuursverkiezing plaatsvinden.
Leden die zich beschikbaar willen
stellen, dienen zich vóór 1 januari
per e-mail bij de voorzitter van
VVA St. Petrus Harrie Meusen aan
te melden.

VOORJAAR
Vrijdag 10 januari: Jaarvergadering
Vrijdag 24 januari: Forumdiscussie en panel. Wij verwachten suggesties
en voorstellen van de leden m.b.t. de vereniging. Voorts is er gelegenheid
tot het stellen van vragen betr. het vliegvissen en vliegbinden in de ruime
betekenis van het woord. Een panel zal proberen duidelijkheid te verschaffen.
(p.m. er moet nog een discussieleider aangezocht worden)
Vrijdag 7 februari: Voorbinden van een foam klinkhamer met een tippetringetje en een kleine jig hook nimf – Ad
Zaterdag 29 februari: Vissen om wisseltrofee met vliegvisvereniging uit
Tiel
Vrijdag 13 maart: Voorbinden in het botenhuis door een lid van onze zustervereniging de Flymph uit Veldhoven in het kader van de One Fly wedstrijd
Zaterdag 28 maart: Forelvissen op een vijver
Zaterdag 4 april: One Fly wedstrijd bij de Flymph op het Witven in Veldhoven
Vrijdag 17 april: Voorbinden Ark nimf – Taeke
Zaterdag 25 april: Brasemvissen
mei / juni: Commissie Specials
Zaterdag 4 juli: Vissen in Tiel
Zaterdag 22 augustus: Vissen op de Maas (Haven Nautilus Roermond)

Wedstrijdvissen NK van de VNV
Op het NK vliegvissen zijn het afgelopen jaar 5 wedstrijden gevist.
Frans Dirks en Harrie Meusen nemen namens de VVA St. Petrus deel aan
dit evenement.
Zij vissen met het Team Limburg, waar nog enkele leden van VVC Midden
Limburg actief zijn Jan Derrez, Rob Simons, Jean-Piere Louïes.
Het team heeft een prima resultaat neergezet.
Het is van de tien teams als 3e geëindigd.
Frans is individueel als 4e geëindigd.
Het team wordt op 14 december 2019 gehuldigd tijdens het Topsportgala in
Sportcentrum Papendal door Sportvisserij Nederland.
Daar voor het volgend jaar een aantal mensen hebben afgezegd, zijn we op
zoek naar een paar fanatieke vliegvissers om met ons mee te vissen.
In 2020 zullen op een 5-tal zondagen, door het jaar verspreid, wedstrijden
worden gehouden door heel Nederland.
Dus heb je interesse en wil je je techniek verbeteren, doe dan eens mee.
Gezelligheid is troef.
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Frans of Harrie.
Sfeerimpressie van de bindavond
snoekstreamer, “red-head”

De VNV-wedstrijdcommissie zoekt:
Vrijwilligers (m/v) die de commissie willen komen versterken in de functie
van Wedstrijdleider en/of Hoofdcontroleur.
Bijbehorende taken:
• Helpen met loting voorafgaand aan de wedstrijd.
• Helpen met invoeren scores na de wedstrijd.
• Op de toeter drukken aan de hand van het tijdschema.
• Steekproefsgewijze controles uitvoeren.
• Zorgen dat alle deelnemers zich aan de regels houden.
• Aanwezig zijn bij vergaderingen van de wedstrijdcommissie
(gemiddeld 3 avonden per jaar).
Welke eigenschappen komen hierbij goed van pas?
• Ervaring in het verenigingsleven.
• Kennis van vliegvissen is een pre.
• Reglementen goed kunnen toepassen.
• Het leuk vinden om de wedstrijden in goede banen te leiden.
• Overwicht/autoriteit uitstralen.
• Onpartijdig zijn.
De wedstrijden van het NK Vliegvissen vinden plaats op 5 zondagen per
jaar, duren van ongeveer 7:00-18:00 uur en de sfeer is over het algemeen
zeer sportief.
Er is een inwerkperiode, deze loopt vanaf de start van het NK 2020 tot aan
de zomerstop en je wordt ingewerkt door een ervaren wedstrijdleider.
Voor het werk op deze dagen krijg je reiskostenvergoeding en voor eten en
drinken wordt gezorgd.
Daarnaast is het allerleukste dat je tussen de regels door zelf ook veel
nieuwe vliegviskennis opdoet!
Geïnteresseerd? Meld je dan aan via e-mail op wedstrijden@vnv.nu.

Snoekdag van 2 november
Het was de bedoeling om op deze dag te strijden om de wisseltrofee met
de Vliegvissers uit Tiel.
Helaas hebben zij zich, vanwege de overvolle agenda, af moeten melden.
De wisseltrofee zal nu worden ingezet op de snoekdag van 29 februari
2020.
Om 10.00 uur hadden zich 16 snoekvissers gemeld in het Botenhuis.
Er werden 7 groepen geformeerd om op pad te gaan onder leiding van
gidsen.
Nieuwkomer Jean had nog nooit een snoek weten te vangen.
Dus werd hij gekoppeld aan de enige gids die we hebben met vangstgarantie.
Ja, en Johan van Goor stelde wederom niet teleur.
Jean kon trots melden dat hij diverse aanbeten had gehad en 2 snoeken
had weten te landen.
Totaal wisten we 8 snoeken te vangen.
De grootste snoek, en dus winnaar van de fles “Astens Genot”, was voor
Johan Berkvens, met een snoek van 77 cm.
Wist hij, en we spreken nu over Bert Kerstens, vorige keer nog een snoek
te verschalken van 94 cm, nu was het andersom.
Hij ving met de #9 snoekhengel, na een enerverend gevecht, een schele
pos van welgeteld 3,2 cm.
Al met al konden we terugkijken op een geslaagde dag, mede door het
mooie weer.
En nadat we ons nog tegoed hadden gedaan aan spijs en drank konden we
tevreden huiswaarts keren.
Speciaal woord van dank voor de keukenbrigade van deze dag.
Naast Chef-kok Riny, ook Frans Heuvelmans en Harrie van de Rieth.
Harrie Meusen
Voorzitter

St Petrus met de bellyboot op de Meerheuvel.
Op zaterdag 5 oktober ging St. Petrus met de bellyboot vissen op de Meerheuvel te Dilsen-Stokkem
(Belgie). Het werd een heerlijke dag met goed weer, prima eten en niet onaardige vangsten. In totaal
zijn er meer dan 33 vissen gevangen. Hieronder een beeldverslag .

Een ware volksverhuizing kwam al vroeg op gang.

Bij de briefing werden tips en trucs met elkaar gedeeld.

Daarna is het tijd om het ruime sop te kiezen.

Een aantal kiest ervoor om vanaf de kant te vissen.

Rond het middaguur pakt onze kok (bedankt Frans) flink uit.

Er werd volop nieuwe energie opgedaan.

Snel ging iedereen weer het water op.

En vis is er gevangen.

Van de kant en op het water.

Namens de commissie Specials allemaal bedankt voor jullie deelname en enthousiasme.
Wellicht tot 2020, wij hebben al plannen……

Notulen jaarlijkse ledenvergadering VVA
d.d. 11 januari 2019 19:30 uur Boothuis
Aanwezig; 37 leden
Afwezig ; Frank Berkvens
1)Opening;
De voorzitter heet de aanwezige leden welkom waaronder een aantal nieuwe leden die
zich voorstellen.
2)Vaststellen van de agendapunten van de vergadering:
Er zijn geen agendapunten die de leden willen toe voegen.
3)Verslag van de vorige vergadering 12 januari 2018:
Het verslag wordt doorgenomen en wordt unaniem goedgekeurd.
4)Terugblik op het afgelopen verenigingsjaar 2018 door Harrie Meusen:
De voorzitter doet zijn verhaal van de activiteiten van 2018.
Op onze snoekdag afgelopen jaren heeft ons erelid Peter Fiddelaers meerder malen de
grootste snoek gevangen. Echter dit jaar zou hij niks gevangen hebben, maar dat willen
we bij deze recht zetten want dat was niet helemaal waar« Peter zou er toch een
hebben gevangen!
5)Verslag van de kascontrole door Roger Jansen en Hans Hendrix:
Beide heren hebben zich over de cijfers gebogen en na enige tijd en hier en daar wat
controleren werd de kas goed bevonden.
Voor volgend jaar stellen Johan van Goor en Roger Jansen zich beschikbaar de
kascontrole te doen.
6)Financieel verslag door de penningmeester:
De penningmeester doet zijn verslag van de in en uitgaven 2018 en op wat punten en
FRPD·VQDmogen we dit nieuwe jaar starten we met een EHGUDJYDQŗ
En hopelijk zal deze avond dit bedrag verhoogd worden met een mooie opbrengst van
onze loterij en veiling.
Reminder; er zijn helaas nog leden die het contributie bedrag niet hebben voldaan voor
2019!
7)Commissies 2019:
Voor 2019 gaan de commissie specials door met Gijs, Peter en Bas.
En de commissie voor de bindavonden zijn Wiel, Ad, Jeroen en Peter.

8)Progamma 2019, suggesties zijn welkom:

11 januari
25 januari
8 februari
16 februari
23 februari
9 maart
15 maart
30 maart
12 april
27 april
24-25-26 mei
6 of 13 juli
17 augustus
21 september
27 september
18 oktober
oktober
2 november
15 november
13 december

- jaarvergadering
- bind en contactavond
- voorbinden Tsjech nimfen
- Leon Jansen zal getracht worden een voordracht te laten houden
in Neeritter
- snoek dag
- forelvissen op uitnodiging van de Flymph
- voorbinden hertenharen Humphy
- forelvissen
- voorbinden karper vliegen
- brasem vissen (koningsdag)misschien een andere datum!
- commissie specials Camping Bissen Luxembourg
- vissen club Tiel
- workshop witvissen op de Waal
- BBQ
- voorbinden kokerjuffers
- voorbinden ratel-streamer
- commissie specials forelvissen Meerheuvel
- snoek dag
- voorbinden CDC vliegen
- bind en contactavond

9)Huldiging van de jubilarissen:
Hans van Gorp en Frank Berkvens zijn inmiddels al weer 12,5 jaar lid.
Helaas is Frank Berkvens verhinderd.
De beide heren worden gefeliciteerd en zullen de daarbij horende waardebon in
ontvangst mogen nemen.
10)Uitreiking trofee vliegvisser van het jaar:
Na het voor lezen van het spannende juryrapport was het Will Dirks die werd verkozen
door de jury als vliegvisser van het jaar 2018.
Hij mocht de bijhorende vliegvisser van het jaar wisseltrofee in ontvangst nemen
aangeboden door de voorzitter.
11)Rondvraag en sluiting:
 Gijs vraagt of de webpagina en facebookpagina word bijgewerkt?

De voorzitter geeft aan daar naar te kijken wat mogelijk is.

 Johan vraagt of het mogelijk is om forel uit te zetten in het blauwe meertje?

De voorzitter geeft aan dat er maar één gedeelte van de vijver bestemd is voor
St.Petrus en of er dan forel uitgezet mag worden zal moeten worden bekeken.

 Frans Dirks vraagt aan de aanwezige leden of ze bij aankoop bij één van onze
sponsoren de clubnaam willen vernoemen/vermelden.
t.w; A&M, Flyfishing Dutchman, Finest Flyfishing, Fastna, en DRB (Ronde bleek)
Verder geen vragen meer en voorzitter sluit de vergadering.
Notulist Jeroen Kleijn

Bardienstrooster 2020
Mocht je onverwacht een avond niet
kunnen, zorg dan zelf dat iemand
anders jouw dienst overneemt en
wacht hier niet mee tot de laatste
dag! Tenzij dat het gaat om een
noodgeval zoals bv. bij ziekte of een
ander calamiteit.
De beginnelingen worden natuurlijk
van te voren geïnstrueerd, en dienen
om 19.00 uur aanwezig te zijn om
alles klaar te zetten en om alles uitgelegd te krijgen door een ervaren
iemand.
vrijdag 13 december:
Gijs Brouns

vrijdag 10 januari:
Wiel Haex

Coördinator
Jeroen Kleijn

vrijdag 24 januari:
Ton Dijkhuis

Henk Kneepkens
0495-524203
Wil Dirks
06-10108844
Wiel Haex
06-15523209
Frans Heuvelmans
0495-536832
Frank Honings 0049-16098925744
Peter van Gils
06-22289744
Ton Dijkhuis
06-18602257
Frans Berkvens
06-12668471
0475-326931
Guus Siezenis
Gijs Brouns
0031-(0) 620461253

vrijdag 7 februari:
Frank Honings
zaterdag 29 februari:
Frans Heuvelmans
vrijdag 13 maart:
Henk Kneepkens
vrijdag 17 april:
Guus Siezenis

Indien verhinderd tijdig doorgeven aan Jeroen mupketupke@telenet.be mobiel +31615887698

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

Bestuur
Voorzitter/contactpersoon:

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

F. Berkvens
Email: fransberkvens@outlook.com
Redactie/bestuurslid/webmaster:

F. Dirks
Email: f.dirks1@chello.nl
Bestuurslid/Chef-kok

R. Verhees
Email: rinyverhees@hotmail.com
Secretaris:

Jeroen Kleijn
Email: mupketupke@hotmail.com
Bestuurslid:

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

effA flycastinstructor:

H. v.d. Rieth
Email: h.vanderieth@lijbrandt.nl

Het bestuur wenst iedereen
prettige feestdagen!

