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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
Zaterdag 6 juli: vissen te Tiel
Zaterdag 17 augustus: workshop
vliegvissen op de Waal
Zaterdag 14 september: BBQ
Vrijdag 27 september: binden van
de Snakefly
Zaterdag 5 oktober: vissen te
Meerheuvel met commissie specials
Vrijdag 18 oktober: ratelsnoekstreamer binden
Zaterdag 2 november: vissen om
de wisselbeker, ‘de Snoektrophee’.
Samen met de vliegvissers uit Tiel.
Vrijdag 15 november: binden CDC
vliegen
Vrijdag 13 december: binden foam
klinkhamer met Ad Hoogenboezem

Uitwisseling met de Vliegvisclub uit Tiel
Op zaterdag 6 juli gaan we op uitnodiging vissen te Tiel.
Neem waadpak mee, voor de zekerheid.
De vispas is voldoende.
De plaatselijke club neemt ons mee naar hun topstekken, van o.a. de rivier
“De Linge”.
Een lunch wordt aangeboden in hun clubhuis, rond het middaguur.
Wil je mee, maak dan voor 29 juni € 5,- over onder vermelding van “vissen
Tiel”.
Probeer zelf te carpoolen.
Vertrek bij het Botenhuis in Weert om 8.00 uur.
Vertrek op de carpoolplek te Best (afslag 28) om 8.30 uur.
Voor degenen die er rechtstreeks heen rijden: zorg dat je uiterlijk om 9.30
uur ter plekke bent.
Adres: Zuiderhavenweg 12, 4004 JJ Tiel.
Harrie Meusen

Workshop op de Waal/Merwede

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

Na het grandioze succes van vorig jaar gaan we wederom naar de Waal.
Dit staat gepland op zaterdag 17 augustus.
Ter plekke wordt uitleg gegeven hoe en waar je hier dient te vissen.
Neem kleine nimfen van haakmaat 18 mee.
Lichte hengels van #2 tot #4 en een waadpak.
Onze chefkok is aanwezig, dus de inwendige mens wordt goed verzorgd.
Probeer te carpoolen.
Vertrek in Weert Botenhuis is om 8.00 uur.
Vertrek Best carpoolplek (afslag 28) is om 8.30 uur.
Zorg dat je uiterlijk om 9.30 uur aanwezig bent, voor degenen die rechtstreeks rijden.
Adres: Hoekeinde te Sleeuwijk (haven), op de parkeerplaats.
Vispas is voldoende.
Wil je mee, maak dan voor 12 augustus € 5,– over onder vermelding van
"Workshop Waal".
Harrie Meusen

Vliegvisweekend De Sure
Luxemburg

Het weer was perfect. In de vroege ochtend gezellig
samen in de open lucht ontbijten; in de avond een goed
verzorgde bbq en tot laat in de avond verhalen uitwisse-

Als vliegvisser raak je vrij snel verliefd op het vissen in
de vrije natuur in een zo authentiek mogelijke rivierrijke
omgeving, liefst met een natuurlijk bestand aan forel en
vlagzalm. Ga als Commissie Specials maar eens aan de
slag met de invulling van een dergelijke wens.
Ik kan je zeggen: dit is een haast onmogelijke opgave,
rekening houdend met reisafstand, beschikbare financiële budgetten, reisduur, etc. etc.

len rondom een kampvuur, onder het genot van een
biertje en een whisky. Wat wenst een vliegvisser zich
nog meer?
Het antwoord laat zich snel raden. Vis, veel vis, mooie
bruine forel en af en toe een vlagzalm!
Dichter in de buurt heb je echter ook heel mooi vliegviswater. Denk aan de Eifel in Duitsland (jammer genoeg
viel de vliegvistrip in 2018 door hevige regen en extreem
hoog water letterlijk en figuurlijk in het water) en de Ardennen. Ook Luxemburg kent een prachtige bosrijke
omgeving met daar doorheen meanderend de rivier de
Sure.
Samen met Gijs werd in april de reis richting camping
Bissen en camping Du Nord in Luxemburg gemaakt om
een indruk van de omgeving op te doen en de eerste
voorbereidingen te treffen. Het was een druilerige dag
die ons de Sure met een hoge waterstand en ver buiten
de oevers getreden, toonde.
Wel een omgeving met veel potentie om hier een visweekend te organiseren.
Zo gedacht, zo gedaan. De vliegvistrip met twee overnachtingen van 24 tot en met 26 mei werd een feit.
Vijftien fanatieke hengelaars troffen elkaar vrijdag op
Camping Bissen, een gemêleerde groep. Sommigen
met veel ervaring, anderen met weinig of geen ervaring
in het riviervissen.
Tijdens de gezamenlijke briefing werd hier melding van
gemaakt en het verzoek gedaan elkaar mee te nemen in
het uitwisselen van ervaring en tricks en tips te geven.
Achteraf prachtig om te zien hoe iedereen begaan was
met elkaar, een helpende hand uitstak, adviezen gaf,
etc. De teamspirit en teamgeest was zeker aanwezig.
Als organisatie kun je invloed uitoefenen op zaken als
locatie en accommodatie, het weer en de visvangst heb
je echter niet in de hand.
Camping Bissen bleek een prima plek om te vertoeven.
Een leuke camping, een vriendelijke hulpvaardige eigenaar en prima overnachtgelegenheid.

Qua visvangst liepen de resultaten nogal uiteen op de
twee trajecten die bevist werden. Sommigen konden terugkijken op mooie vangstresultaten, met maatse groenbruin gekleurde brown trout en vlagzalm, bij anderen
liep het wat stroever. De nymph bleek het beter te doen
dan de droge vlieg. Voor de volhouder leverde de droge
vlieg toch enkele spectaculaire vangsten op. Het vliegje
nauwgezet manoeuvrerend onder een overhangende
boom en BAM…….
Fijn was dat iedereen zijn visje kon verschalken.
Afgaande op de reacties kunnen we terugkijken op een
zeer geslaagd visweekend in Luxemburg. De vraag om
herhaling passeerde regelmatig de revue.

De complimentjes en bedankjes zijn door de Commissie
Specials gewaardeerd en vormen een mooie opmaat
voor een volgend vliegvisavontuur in 2020.
Tight lines
Peter van Gils

Vliegvissen op zeeforel in de Duitse
Oostzee door Henk Houben
Eind april stond een vliegvistrip naar de Oostzee op het
programma, om te gaan vliegvissen op zeeforel. Aan de
voorbereiding hebben we veel tijd en moeite besteed.
De benodigde vliegen werden gebonden, waaronder
Pattegrisen, Polar Magnus, Copperbrassen.
Ook de benodigde vliegenlijnen werden aangeschaft,
waaronder een Coastal shooting head RTG ST7 (een
doorzichtige schietkop) van Guideline met een running
line COMPLINE II en een Airflo clear slow intermediate
glaslijn, waarmee ik normaal op zeebaars vis.
Dankzij Harrie van de Rieth kreeg ik de nodige instructies voor het werpen van een schietkoplijn, waarvoor
mijn dank! Er moesten nl. worpen gemaakt worden tussen de 20-25 meter, waarvoor deze schietkoppen uitermate geschikt zijn, om de zeeforel aan de schubben te
komen.

en weer 2 stappen opschuiven. En dit de hele dag door.
Het is dus een zeer intensieve visserij. We probeerden
iedere dag een 2-3 stekken te bezoeken, in de hoop ergens op vis te stuiten. Helaas sloten we de eerste visdag af zonder een enkele aanbeet. De avond werd
afgesloten in een plaatselijk restaurant en nadien in ons
onderkomen met een goed glas bier.
Dag twee: de weergoden waren ons goed gezind. Een
stralende dag stond op ons te wachten. Je waande je
bijna in een idyllische omgeving, kraakhelder water,
mooie wierbedden en je kon zo 200 meter de zee in
waden over het rif. Beter kon bijna niet, wat even later

ook resulteerde in mijn eerste aanbeet! Bij de inworp
moest je even wachten, zodat de vlieg kon afzinken. Tijdens het afzinken zag ik de lijn weglopen dus tik ik aan.
Dit resulteerde erin dat ik iets massiefs voelde en een
tweetal seconden later schoot deze vis los, die ik niet
gezien heb F**k! Bij inspectie van mijn copperbrassen
zag ik dat de haak in de bocht was afgebroken. Pure
materiaalpech, ja ook dat kan gebeuren! De rest van
dag twee leverde verder niets meer op.

De weersvoorspellingen werden goed in de gaten gehouden, daar de watertemperatuur tussen de 5-8 graden moet zijn voor de zeeforel. Tevens hadden we
kontakt met een plaatselijke vliegvisser die ons de benodigde info qua stekken bezorgde en waar en hoe te
vissen.
Vol goede moed vertrokken we ’s nachts richting Oostzee. Een trip van zo’n 650 km. Er stond ons nl. 4 dagen
intensief vliegvissen op zeeforel te wachten.
Bij aankomst bij stek 1, bleek het hoog water te zijn en
stond er een flinke golfslag, wat het vissen moeilijk
maakte. Na 2-3 uur vissen werd een andere stek bezocht. Bij zeeforel is het zo, dat je flink wat meters moet
maken om bij de vis uit te komen. Kortom werpen, 2
stappen opschuiven, binnen strippen, opnieuw werpen

Na het vissen is het zeer belangrijk dat je je hengel,
reel, waadschoenen, waadpak en vliegen goed afspoelt
onder de douche, daar deze in het zout water hebben
gezeten, dat nogal serieus kan invreten.
Dag drie: vandaag wederom 3 stekken afgevist gedurende de wederom stralende dag. Ideale omstandigheden. Gewapend met stripbak, stripfingers,
vliegenhengel en vol goede moed en genietend van de
prachtige omgeving hebben we ons goed vermaakt. De
derde en laatste stek resulteerde voor mij in een

tweede aanbeet. Inworp 4-5 seconden af laten zinken,
strip, strip en knal! De vis knalde vol op mijn binnengeviste pattegrisen. Ik voelde het meteen. Het was geen
grote zeeforel, maar het was er één! Eindelijk na drie
dagen vissen.
Vlug naar de kant toe en een aantal mooie foto’s maken
en daarna de zeeforel weer terugzetten in zijn element.
Want wij vissen tenslotte Catch en Release, voor de
sport natuurlijk! ’ s Avonds werd de dag afgesloten met
een goed glas whisky, als afsluiting van een geslaagde
vangst.

Bij thuiskomst bleek dat op het moment dat wij daar
waren er een golfstroom met een hoger zoutgehalte de
Oostkust passeerde, waar de zeeforel niet van houdt en
dit resulteerde in een taaie visserij. Dit werd bevestigd
door een groep andere vliegvissers die drie dagen later
dan wij aankwamen en vanaf dag 1 gemiddeld acht
zeeforellen per dag vingen.
HET HEET NOG ALTIJD VISSEN EN NIET VANGEN!
Volgend jaar weer terug voor de herkansing!
Henk Houben

Ze zeggen wel eens: zeeforel is de vis van de 1000
worpen. Dit blijkt inderdaad te kloppen.
Dag vier: de wind was gedurende de nacht gedraaid
naar noordwest, wat resulteerde in een zeer koude,
gure wind bij windkracht 4-5. Stormachtig dus. Bij aankomst op stek 1 stond de wind pal op kop, witte schuimkoppen, wat het vissen eigenlijk praktisch onmogelijk
maakte. Dus dan maar op naar een andere stek, met
de wind in de rug. Op stek 2 hebben we 2-3 uur gevist,
bij troebel wordend water.
Omstreeks 12 uur besloten we om ermee te stoppen,
daar de omstandigheden steeds slechter werden. Tevens troffen we een aantal kunstaasvissers, die het er
ook niet beter vanaf brachten. Dus dan maar spullen
pakken, afrekenen en huiswaarts keren.

Brasem vissen
Op zaterdag 27 april is de club op brasem gaan vissen.
Dit is gebeurd op de bekende stekken.
Het is een zeer geslaagde dag geworden, ondanks het winderige weer.
Zie bijgaande foto-impressie!

Bardienstrooster 2019
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.
zaterdag 14 september:
BBQ Frans Berkvens

vrijdag 27 september:
Guus Siezenis
vrijdag 18 oktober:
Henk Kneepkens
zaterdag 2 november:
Frans Heuvelmans
vrijdag 15 november:
Wil Dirks

Henk Kneepkens
0495-524203
06-10108844
Wil Dirks
Wiel Haex
06-15523209
Frans Heuvelmans
0495-536832
Betty Boonen
0032-474482159
Leonard Ubeda
0032-474482159
Frank Honings 0049-16098925744
Peter van Gils
06-22289744
Ton Dijkhuis
06-18602257
Frans Berkvens
06-12668471
Guus Siezenis
0475-326931
0031-(0) 620461253
Gijs Brouns

vrijdag 13 december:
Gijs Brouns
Coördinator
Jeroen Kleijn

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: fberkvens@chello.nl
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

http://www.fasnaflyfishing.com

