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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 11 januari: Jaarvergadering
Vrijdag 25 januari: Vrije B&C
Vrijdag 8 februari: Presentatie
Modern Nymphing
Zaterdag 23 februari: VVA snoekdag
Vrijdag 15 maart: Humpy binden
Zaterdag 30 maart: Forelvissen op
forellenvijver
Vrijdag 12 april: Karpervliegen binden
Zaterdag 27 april: Brasemvissen

Uitnodiging ledenvergadering
vrijdag 11 januari
Jaarlijkse Ledenvergadering V.V.A. 2019
St. Petrus afdeling Vliegvissen
Aan de leden van V.V.A. St. Petrus.
Graag willen we jullie uitnodigen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 11 januari 2019 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 een verloting van vliegvismaterialen.
Het bestuur hoopt jullie 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. Eventueel nog verslagen beschikbaar in het Botenhuis.

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.

4. Terugblik op het verenigingsjaar 2018 door Harrie Meusen.
5. Verslag van de kascontrole door Roger Jansen en Hans Hendrix.
(Benoeming nieuw lid)
6. Financieel verslag door de penningmeester.
7. Commissies 2019.

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

8. Programma 2019, suggesties zijn welkom.
9. Huldiging van de jubilarissen van 12,5 jaar (Frank Berkvens en Hans
van Gorp).
10. Uitreiking Wisseltrofee Vliegvisser van het Jaar. Het juryrapport wordt
voorgelezen.
11. Rondvraag en sluiting
Tot ziens op vrijdag 11 januari.
Namens het bestuur,
Harrie Meusen, voorzitter.

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

Snoeken onder een blauwe hemel
Donkere wolken, natte sneeuw, windkracht 6, koude noordoosten wind. Dat
zijn toch zo’n beetje de weersomstandigheden die je aan het einde van het
jaar mag verwachten. Zaterdag 3 november alles behalve dat.
Windkracht nul, een stralend blauwe lucht en een vrolijk schijnend zonnetje
vormden het decor voor de 17 snoekvissers van Vliegvisvereniging Tiel en
de Vliegvisafdeling van St. Petrus.
“De natuur is van de leg af”, zegt men wel eens. Dat was zaterdag zo, maar
ook de inmiddels verstreken zomermaanden. Aanhoudende hitte en het uitblijven van regen hebben een duidelijk effect op de waterstand gehad. De
toekomst zal leren wat in de regio de effecten zijn op de flora en fauna en in
het bijzonder op de visstand.
Desalniettemin, tijdens het verzamelen om 10 uur in het botenhuis bleken
de neuzen unaniem gericht te zijn op het verschalken van de gestroomlijnde predators. Allerhanden varianten streamers, geïnspireerd op natuurlijk aas en sommige in carnavaleske verschijning, waren van de bindtafel
meegenomen naar de Weerter wateren. Ongetwijfeld zou er een winner bij
zijn.
In groepjes werden diverse wateren opgezocht: Tungelroyse beek, Kampershoek, Noordervaart, etc.
Samen met Guus was ik dit jaar uitverkoren om vanuit een bootje de IJzeren Man af te struinen. De tweede boot werd bemenst met Ad en Henk. Ik
gebruik hier met recht “tweede boot” aangezien deze vliegvissers zich ook
bedienden van ander aas dan gebonden streamers. Enige dissonantie en
desertie kan ik overigens wel waarderen (het moge duidelijk zijn dat bij het
lezen van dit artikel snel over deze laatste zinsnede heen gelezen dient te
worden, aangezien deze auteursrechtelijke vrijheid niet tot onnodige commotie mag leiden).
Guus wierp zich snel op tot de motor van de boot en hanteerde de roeispanen als een volleerd zeeman. Samen vormden we de één met stuurman
(iemand moet toch de ondankbare taak op zich nemen om richting aan het
aluminium gevaarte te geven).
Op spiegelglad water zouden de rietkragen voor succes kunnen zorgen. En
jawel hoor. Op een variant van de Rob Dings-streamer werd een 53-er binnengehaald. Honderden worpen volgden. Allemaal zonder succes.
Een noodzakelijke stop in het botenhuis om zodoende de ingewanden tot
rust te kunnen manen (in Nederlands: toiletbezoek), gaf mij de mogelijkheid
om me te laten coachen door Wiel. Hij had in de eerste bocht nabij afslag
Dennenoord visactiviteit waargenomen. Als stuurman had ik de koers snel
uitgezet. Op de aangewezen plek aangekomen, werden scholen vliegende
vissen gespot. Het was een onrust van jewelste.
Er waren slechts een paar worpen nodig om de snoek te verleiden het
prachtig gebonden plastic tussen de messcherpe tanden te pakken. Een
losser………... (hier worden de verbale uitingen die hun weg over het groenige water zochten, welbewust weggelaten). Jammer.
Zeer benieuwd naar de vangstresultaten van de anderen, werd het botenhuis aangedaan. De gezichten stonden lang. Zeer lang. Bij sommigen
haast neerslachtig. Geen goed voorteken.
Eén gezicht vertoonde een ingehouden inwendig lachje. De buitenwereld
moest nog even vreemd gehouden worden van de vangst van Bert. Uiteindelijk zijn verlossend woord. Hij had een snoek van maar liefst 94 cm aan
de haak kunnen slaan en kunnen landen.
De wisselbeker (door de vliegvisvrienden uit Tiel beschikbaar gesteld) en
de traditionele fles drank kwamen hem toe. Nogmaals van harte gefeliciteerd Bert.
Napratend onder het genot van een borreltje, snack en frites (met dank aan
Frans en Riny) en een biertje werd de dag afgesloten.
Wederom leuk en gezellig.
Peter van Gils

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.

team St. Petrus
VVA St. Petrus doet al meer dan 15 jaar mee met de wedstrijden om het
Nederlands Kampioenschap, individueel en als team.
Door privé omstandigheden hebben zich twee leden voor 2019 afgemeld.
Enkel Frans Dirks en Harrie Meusen zijn nog overgebleven. Natuurlijk niet
de minste. Frans was in 2014 nog tweede individueel. Ook het team bezette toen een tweede plek.
Daarom plaatsen we een oproep om de leeggevallen plekken op te vullen.
We zijn naarstig op zoek naar enkele enthousiaste vliegvissers die toe willen treden tot dit team.
Je kunt ervan uitgaan dat je alle informatie krijgt. Geheimen hebben we
niet.
Het team kan uit maximaal 8 personen bestaan.
Je kunt verwachten dat je vijf mooie zondagen kunt vliegvissen elders op
topstekken in Nederland.
Stekken waar je zelf niet zo gauw verzeild raakt.
Voor 2019 staan 3 forellenwedstrijden op het programma en 2 witviswedstrijden.
Dus heb je belangstelling, neem dan contact op met Frans of Harrie.
Wacht niet te lang.
Mochten er zich geen leden melden, dan zullen we een combinatieteam
gaan samenstellen met een andere vliegvisclub.

Werplessen voorjaar 2019
Beste mensen,
Zoals ieder jaar ga ik weer een vliegwerpcursus geven voor de beginners
van onze vliegvisclub. Op dit moment zijn er maar een paar beginners, dus
als er mensen zijn die iets bijgespijkerd willen worden of hun werptechniek
willen verbeteren, dan kunnen zij op deze dagen alle worpen die ze nog
niet zo goed beheersen onder begeleiding komen oefenen.
Iedereen is dan ook van harte welkom op deze lessen.
Ik heb deze lessen gepland op de hieronder vermelde dagen en wel van
13:00 tot 15:00 uur aan de industriehaven aan de Industrieweg nabij sluis
16 (tegenover de Lidl).

Korte vooraankondiging
van de commissie specials:
Weekend 24 t/m 26 mei gezellig vliegvisweekend met
twee overnachtingen op de
Sure in Luxemburg
In oktober gaan we op herhaling naar Dilzen Stokkum.
We maken er een mooie
meerheuvel-dag van.
Namens de commissie specials

Zaterdag 12
Zaterdag 2
Zaterdag 23
Zaterdag 16
Zaterdag 6

Januari
Februari
Februari
Maart
April

van 13:00 uur tot 15:00 uur.
van 13:00 uur tot 15:00 uur.
van 13:00 uur tot 15:00 uur.
van 13:00 uur tot 15:00 uur.
van 13:00 uur tot 15:00 uur.

Hopelijk mag ik jullie allen van harte welkom heten op deze dagen.
Kleine tip: doe genoeg warme kleding aan, het kan koud zijn, en zodra men
het koud krijgt is de animo ook zo verloren.
Hopende op jullie aanwezigheid.
Met vriendelijke sportgroet,
Harrie v.d. Rieth.

Wales verslag visreis
Het is 31 augustus vroeg in de nacht. Bij een huis in
Aarle-Rixtel stopt een auto, twee mannen stappen uit en
beginnen de auto leeg te halen. Er gaat een voordeur van
een huis open. Er wordt geroepen “jullie zijn er vroeg bij”.
Het is ongeveer een half uurtje voor de afgesproken tijd.
Maar ja, wat wil je. De groep mannen zal spoedig onderweg zijn naar Wales
voor een vliegvistrip.
Natuurlijk zijn de mannen daarom niet te
houden en willen
z.s.m. vertrekken.
Alle spullen worden
ingeladen en het gaat
richting Geldrop om
het laatste lid van de
groep op te halen.
Daarna gaan het viertal met vliegende
vaart richting Duinkerken. De overtocht is
een fijne onderbreking van het auto rijden. In Dover aangekomen moet er nog ong. 500 km gereden worden.
Door nog wat vakantiedrukte verloopt dit niet zo vlot als
zou kunnen, maar och het is vakantie, tijd zat.
Dichterbij de overnachtingslocatie wordt het Wales landschap mooier en mooier. De hoge heidevelden, weilanden met schapen en dorpjes alsof de tijd er heeft
stilgestaan. De overnachtingslocatie is van dezelfde
schoonheid als het
landschap eromheen.
Met fazanten, grijze
eekhoorns en ander
wild zo ver je kunt kijken. De kamers worden
verdeeld en het gezelschap gaat richting Bala
het grootste dorp in de
omgeving. Daar worden
inkopen gedaan voor
ontbijt, lunch en avondeten. Na de inkopen
gaat het gezelschap
een pub opzoeken om
te eten. Morgen vissen!!!! Yes!!!
De volgende ochtend is iedereen al vroeg uit de veren en
klaar voor vertrek. Er is met een lokale gids afgesproken
om 9:30 maar door het fanatisme staat de groep om 9:00
al op de afgesproken locatie. Ietwat verbaasde huurders
van de locatie kijken het gezelschap vreemd aan. Maar
nadat duidelijk is dat het gezelschap echt hier een afspraak heeft wordt er voor thee en iets lekkers gezorgd.
Precies wat je verwacht van Welsh hospitality.
De gids arriveert en het gaat beginnen! De hengels worden opgetuigd, 3x droge vlieg opzetting en 1x nymf opzetting. De gids legt uit dat de vlagzalm van de rivier de
Dee erg kieskeurig is. Een beetje verandering van drift en
de vis zal niet toehappen. Het blijkt een waarheid als een
koe te zijn. Als de vlieg sneller of langzamer drijft dan
ander materiaal in de rivier gebeurt er niets. Maar gaat hij
gelijk met de rest van het tempo in de rivier, dan heb je
een kans.

Het valt niet mee die eerste uren. De gids legt uit dat door
het warme weer de vangsten erg tegenvallen. Ideaal zou
zijn als het wat kouder zou worden. Toch weet de nymfvisser enkele vissen te verleiden. Voor de drogevliegvisser duurt het wat langer. Na een paar missers wordt de
eerste geland. Door verandering van strategie komt ook
een tweede drogevliegvisser toe aan het landen van vis.
Het duurt echter tot laat in de middag dat ook de derde
drogevliegvisser een vis
weet te landen. Maar dit
doet hij dan ook meteen 2x
achter elkaar en zo heeft
iedereen op de eerste dag
zijn eerste Welsh Dee
Grayling gevangen.
De volgende dag vissen
onze vissers op hetzelfde
deel van de rivier als de
dag ervoor. Weer is het
betrekkelijk warm, dus er
wordt wel gevangen maar
het houdt niet over. Morgen gaan ze een ander
stuk proberen. Het stuk bij Llandderfel is al bekend bij een
persoon in het gezelschap. Deze dag is iedereen over
naar droge vlieg vissen. Weer wordt er gevangen maar
nog steeds geen grote aantallen.
De volgende dag wordt er een nieuw stuk opgezocht, het
stuk bij Corwen. Hier betaal je wat meer voor een dagvergunning maar dan heb je ook 3 stukken rivier ter beschikking. Er wordt op deze stukken beter gevangen dan
de vorige dagen. Iedereen vangt meer en soms ook grotere vis. Tot een spectaculaire vangst van de oudste visser van de groep. Een mooie forel van tegen de 50 cm.
Echt een hele unieke vis voor deze rivier die toch vooral
bekend staat om zijn vlagzalmbestand.
De vliegen die deze dagen hun diensten het beste bewezen, waren een kale haak met een toefje CDC, een klein
parachutemodel olijfgroene vlieg en kleine CDC en hertenhaar sedges. Hoe simpel kan het ooit zijn. Wel kleine
vliegjes haakmaatje 16 of 18 en toch komt op deze kleine
vliegjes soms grote vis naar de oppervlakte om de vlieg te
grijpen. Samen met een licht hengeltje #3 is het wel een
erg leuke sport en hebben we ons ontzettend goed vermaakt. Met prima gezelschap, prima viswater op een
prima locatie. Zeker voor herhaling vatbaar.
De terugreis verloopt zeer spoedig en voordat we het
weten staan we in
Dover. Zo vroeg
zelfs dat we een
boot eerder kunnen
nemen naar Duinkerken, wat erg fijn
is. Hierdoor wordt
het geen nachtwerk en zijn we
rond 22:00 in Geldrop en rond 22:30
in Aarle-Rixtel.
Twee mensen
moeten nog een stukje door naar Limburg, maar ze
mogen de volgende keer toch wel mee, ze hebben zich
goed gedragen. Volgens mij waren het beiden geen echte
Limburgers, misschien dat dat gescheeld heeft.

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.
vrijdag 11 januari:
Jaarvergadering
Peter van Gils

vrijdag 25 januari:
Bind en contactavond
Gijs Brouns
vrijdag 8 februari:
Bind en contactavond
Frank Honings
zaterdag 23 februari:
Snoekdag
Frans Heuvelmans
vrijdag 15 maart:
Bind en contactavond
Leonard Ubeda
vrijdag 12 april:
Bind en contactavond
Frans Berkvens

Coördinator
Jeroen Kleijn
Henk Kneepkens
0495-524203
Wil Dirks
06-10108844
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
06-18602257
Ton Dijkhuis
Frans Berkvens
06-12668471
Guus Siezenis
0475-326931
Gijs Brouns
0031-(0) 620461253

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:

http://www.fasnaflyfishing.com

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!

