nr. 48

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

Programma 2018
Vrijdag 19 oktober: Lezing Andre
Miegies.
Vrijdag 2 november: Snoekstreamers binden door Jeroen Kleijn.
Zaterdag 3 november: VVA snoekdag
Vrijdag 16 november: Lezing door
Jan Aben, over vlagzalm.
Vrijdag 21 december: Vrije B&C

Beste leden,
Op vrijdag 19 oktober komt Andre Miegies naar Weert.
Andre heeft zich gespecialiseerd in het vangen van grote
baarzen.
Hij komt een lezing houden over het vangen van deze
rovers met de vliegenhengel.
Voor de pauze zal hij uitgebreid uit de doeken doen hoe
een en ander in zijn werk gaat.
Na de pauze zal hij enkele goede vangers voor de grote
baarzen voorbinden.
De koffie en de thee zijn deze avond gratis.
De avond start om 19.30 uur in het Botenhuis aan de
IJzeren man, Kazernelaan 113 te Weert.
Ik hoop op een grote opkomst voor dit uniek evenement!!
Harrie Meusen
Voorzitter VVA

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

ORGANISATIE VISSEN MEERHEUVEL
Fantastisch goede organisatie!
Chapeau en bedankt leden van de commissie
Specials.
Guus Siezenis

Voordracht thema “Vlagzalm”
bij VVA St. Petrus te Weert
Bij Vliegvisvereniging St. Petrus wordt op vrijdag 16 november een voordracht gehouden met als thema: Vlagzalm.
Een mooie gelegenheid voor “overwinterende sportvissers” om een avond
met hun favoriete sport bezig te zijn.
De voordracht, die om 19.30 uur begint, wordt verzorgd door Jan Aben van
Finest Fly Fishing. Met zijn ruim 50 jaar ervaring in het vliegvissen en de
voorliefde voor het vissen op vlagzalm zal Jan Aben zijn toehoorders in de
breedste zin laten kennismaken met deze unieke sportvis. Leefomgeving,
levenscyclus, stijg- en eetgewoonten, techniek en tactiek om met de vliegenhengel deze vis te vangen en, niet onbelangrijk natuurlijk, het kennismaken met de juiste vliegen voor de vlagzalm; dat zijn de thema’s die
tijdens de ruim twee uur durende voordracht aan de orde komen. Als er nog
tijd voor overblijft zal Jan Aben nog een korte binddemonstratie geven voor
specifieke vlagzalmvliegen. De voordracht wordt ondersteund met beelden
en uitleg met behulp van een beamer.
Van harte welkom bij deze voordracht over de Vlagzalm. De toegang is
gratis en bij het zwembad van de IJzerenman is voldoende parkeergelegenheid.
Harrie Meusen
Voorzitter

Snoeken in Weertse Wateren
Op zaterdag 3 november gaan we snoeken met gidsen in de Weertse
wateren en omgeving!
Afhankelijk van de aan- en afwezigheid van waterplanten worden de
allerbeste stekken bezocht.
We starten om 10.00 uur met koffie in het Botenhuis.
Om ca. 10.30 uur gaan we op pad naar de snoekstekken.
Dit gebeurt met groepjes onder begeleiding van ervaren gidsen, die de
snoekwateren op hun duimpje kennen.
Voor 16.00 uur worden jullie terug verwacht in het Botenhuis, voor de prijsuitreiking voor de grootste snoek.
Maak hiervoor een foto van de snoek, met meetlint ernaast.
En niet onbelangrijk, er staat dan warm eten gereed, voor de hongerige
magen.
Chefkok Riny is van de partij, dus succes verzekerd.
Wil je mee met dit uniek evenement, maak dan € 5,– over op de bankrekening van onze Penningmeester, onder vermelding van snoeken 2018.
Stuur ook een mailtje naar hmeusen@hotmail.com als je meegaat.
Wellicht moeten er nog vergunningen geregeld gaan worden buiten de
wateren van de HSV St. Petrus!
Doe dit voor 27 oktober i.v.m. de organisatie.
Harrie Meusen
Voorzitter

Fantastische visdag op de Meerheuvel
De commissie Specials heeft in juni het georganiseerde visweekend aan de
Kyll letterlijk en figuurlijk in het water zien vallen.
De rivier was veranderd in een woeste stroom.
Toch waren ze niet door deze teleurstelling uit het veld geslagen.
Op zaterdag 6 oktober werd er wederom een speciale activiteit georganiseerd en stond het vissen op het grote (56 hectare) meer in het Belgische
Elen op het programma.
Zouden de weergoden het nu weer verpesten??
Nee, gelukkig niet, de gehele dag was het een mooie warme en windstille
nazomerdag.

Voorbinden
Snoekstreamer op
2 november a.s.
Op deze avond wordt er een
snoekstreamer voorgebonden:
The Dahlberg Diver.
Bindpatroon
Haak: Snoek 6/0
Binddraad: Veevus GSP wit (100D)
of Kevlar of Dyneema of Powersilk
e.d.
Anti-wier (facultatief): clear mono
0.45
Vleugel: Saddle-hackle veren,
grizzly
Staart: Krystal flash, pearl en Dorsal
hair
“Lijfje”: Hertenhaar
Kraag: Hertenhaar
Kop: Hertenhaar
Oogjes: Zwart / wit
De vereniging stelt de nodige bindmaterialen beschikbaar, dus daarover geen zorgen, maarrrrrr jullie
moeten zelf zorgen voor sterk binddraad (zie bindpatroon)
Een plezierige avond toegewenst.
De Bindcommissie

Om 8.30 uur kwamen de eerste van de 17 vliegvissers al aan bij de Meerheuvel.
Op deze dag kon er vanaf de oever, vanuit de boot en vanuit de Bellyboot
gevist worden op grote forellen.
Het visbestand was onlangs nog flink uitgebreid.
Om 9.00 uur vond de briefing plaats door Gijs en voorzitter Nico van vliegvissers van de Meerheuvel.
De hotspots werden op de kaart aangeduid.
Hierna ging men langs de oever en vooral met de bellyboten het water op.
De visvinder gaf een grote populatie aan vis weer op 4-6 meter diepte.
Maar het vangen was toch niet zo simpel.
Er moest alles uit de kast worden getrokken om ze te verleiden.
De vangsten varieerden van 0 tot 4 forellen, gevangen aan diverse vliegen,
zodat er niet een favoriet uitsprong.
Blobs, boobbies, squirmies, nimfjes en snakeflies waren toch wel het
meeste in trek.
Wat ook geweldig in trek was dat de mobiele keuken om 12.30 uur het signaal af gaf dat er wat te snacken viel. Iedereen spoedde zich naar de parkeerplaats om te genieten van de lekkere erwtensoep, broodjes worst,
slaatje, fruit e.d.
Daar onze vaste kok Riny niet in staat was om te komen werden de honneurs waargenomen door Frans Berkvens.
Eerder werd hij al eens als Riny 2 betiteld. Deze dag was men het erover
eens dat hij het culinair niveau van Riny had geëvenaard, en zodoende niet
meer als Riny 2 maar als chefkok Frans aangesproken dient te worden.
Om 16.00 uur werd de balans opgemaakt, en toen bleek dat er 15 mooie
grote gezonde forellen waren gevangen alsmede 3 baarsjes.
Verschillende mensen meldden dat men forellen had verspeeld door te lossen.
Doordat men het water deze dag wat beter heeft leren kennen, zullen de
vangsten in de toekomst alleen maar verbeteren.
Men was van mening dat dit zeker voor herhaling vatbaar was.

Workshop vliegvissen op stromend water
Zondag 19 augustus was het dan zover.
De workshop vliegvissen op stromend water staat op het programma.
Via 2 carpoolplaatsen verschijnen uiteindelijk 15 man op de parkeerplaats
bij de Merwede.
Hier ligt één van de parcoursen, topstekken, waar over 3 weken het Nederlands Kampioenschap vliegvissen wordt vervist!
De waadpakken worden aangetrokken.
De groep verzamelt zich rond de 3 instructeurs, wedstrijdvissers van de
VVA St. Petrus. Willy en Frans Dirks en Harrie Meusen.
De voorzitter geeft een uitvoerige uitleg omtrent het vissen alhier. Hoe te
vissen, hoe herken je de goede stekken, wat is de ideale opbouw van de
hengel. Welke nimfen. De hengels worden vakkundig opgetuigd met meerdere nimfen van haakmaat 18.
De meest ideale hengel voor deze visserij is een #2 met licht reeltje, de
zogenaamde ultra light vliegvisserij.
Na deze instructie worden er 3 groepjes gevormd en gaan we met de
instructeur naar het water.
De rivier ligt er op deze zonovergoten morgen schitterend bij.
Windkracht 2 kan ons geen parten spelen.
Omdat het hier gewoonweg stikt van de vis hebben ook andere vliegvisclubs de rivier met een bezoek vereerd.
Last hebben we daar niet van, er is plek en vis genoeg.
Er worden windes, roofbleitjes, baarsjes en windes in groten getale gevangen.
Zelf wordt er af en toe een groot exemplaar uit het water gehaald.
De vangsten varieerden van 25 stuks van de starters tot 100 stuks van de
cracks, op de gehele dag.
Regelmatig worden er doubletten gesignaleerd.
Om 12.30 uur wordt deze dag onderbroken door een mooie lunch, maar dat
is geen straf.
Onze tweede kok Frans was van de partij, daar de chef-kok verhinderd
was.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.
In de 28 jaar van het bestaan van de VVA is er nog nooit zo’n grote bult vis
gevangen!
Een goudgerande dag kan worden bijgeschreven in de annalen.
Harrie Meusen
Voorzitter

Bardienstrooster 2018
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 19 oktober:
Lezing Ton Dijkhuis

Bestuur

Vrijdag 2 november:
Snoekstreamers binden Henk
Kneepkens
Zaterdag 3 november:
Snoekdag Frans Heuvelmans
Vrijdag 16 november:
B&C Guus Siezenis
Vrijdag 21 december:
B&C Gijs Brouns

0495-524203
Henk Kneepkens
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
Ton Dijkhuis
06-18602257
Frans Berkvens
06-12668471
0475-326931
Guus Siezenis
Gijs Brouns
0031-(0) 620461253

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!!!

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

