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Uitgegeven onder auspiciën van het bestuur van de afdeling vliegvissen van Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o.

Programma 2019
Zaterdag 5 oktober: vissen te
Meerheuvel met commissie specials
Vrijdag 18 oktober: ratelsnoekstreamer binden door Harrie Meusen
Zaterdag 26 oktober: koppelwedstrijd bij de Flymph
Zaterdag 2 november: vissen om
de wisselbeker, ‘de Snoektrophee’.
Samen met de vliegvissers uit Tiel.
Vrijdag 15 november: binden CDC
vliegendoor Peter van Gils
Vrijdag 13 december: film over
barbeelvissen en het binden van
een peeping caddis. (Bert Kersten
en Henk Houben).

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

Koppelwedstrijd op het Witven te Veldhoven
Op zaterdag 26 oktober vindt er een koppelwedstrijd plaats op het Witven te
Veldhoven.
We zijn hiertoe als VVA St. Petrus uitgenodigd, evenals in het voorjaar.
Was het toen nog een individuele wedstrijd, nu worden d.m.v. loting koppels
gevormd.
De koppelgenoten vissen samen in hetzelfde vak, gelijktijdig.
Een mooie kans om eens af te kijken bij een collega vliegvisser en de
mogelijkheid om je kennis op te schroeven.
Op het thuiswater van Vliegvisvereniging de Flymph worden hiertoe 600
forellen uitgezet.
In de voormiddag vissen we allemaal met dezelfde vlieg.
Deze gaan we dan gezamenlijk binden in Veldhoven, op dinsdag 22 oktober, 20.00 uur, bij het Witven.
Ook na deze dag is het nog mogelijk voor de deelnemers aan dit evenement om een aantal weken op deze forellen te vissen.
Het exacte programma met tijdstippen e.d. zal nog voor aanvang aan de
deelnemers worden bekendgemaakt.
De totale kosten voor deze dag, met de mogelijkheid om de weken erna
nog op de forellen te gaan vissen, bedragen € 38,=.
Hierin zit het vissen, op een aantal momenten koffie en thee, en een lunch.
De penningmeester doneert uit de kas €13,= p.p.
Dus voor € 25,= kun je deelnemen.
Opgeven kan tot en met 14 oktober, door het bedrag over te maken naar
onze penningmeester, onder vermelding van forelvissen Velhoven.
Hierna sluit de aanmelding, daar we de lijst met deelnemers dienen door te
geven i.v.m. de organisatie van dit evenement.
Dus treuzel niet en geef je op.
Harrie Meusen
Voorzitter

Snoekdag op 2 november in de
wateren rondom Weert

Vrijdag 18 oktober:
ratelsnoekstreamer
binden door Harrie
Meusen

Vorig jaar hebben onze vliegvisvrienden uit Tiel een mooie wisselbeker ter
beschikking gesteld.
Deze is toen gewonnen door ons lid Bert Kerstens, met een snoek van
94 cm.
Om deze trofee, de grootste snoek, zal wederom gevist worden.
Op zaterdag 2 november om 10.00 uur verzamelen in het Botenhuis.
Na de koffie gaan we met groepjes, onder begeleiding van gidsen die het
snoekwater op hun duimpje kennen, op pad.
Voor 16.00 uur dient iedereen weer terug te zijn in het Botenhuis, voor de
prijsuitreiking.
Maak een foto van de snoek, met meetlint.
Hierna gaan we aan tafel.
Het warm eten van de chef-kok staat dan gereed.
Wil je mee, maak dan € 5,– over op rekening van de penningmeester
onder vermelding van “snoeken 2019”.
Doe dit voor 14 oktober.
Speciaal voor deze snoekdag zal Harrie Meusen, op de bindavond van
18 oktober, zijn favoriete snoek-ratel-streamer voorbinden.
Voor bindmateriaal wordt gezorgd.

Nederlands Kampioenschap Vliegvissen
De derde selectiewedstrijd om het Nederlands kampioenschap vliegvissen,
gehouden op 8 september, is voor leden van de VVA een groot succes
geworden.
Frans Dirks en Harrie Meusen vissen met het “Team Limburg” mee.
Op het Markermeer is Frans 5e geworden en Harrie wist met een 3e plaats
op het podium te komen.
Nog 2 wedstrijden te gaan en dan worden de tickets verdeeld voor de
Europese en Wereldkampioenschappen Vliegvissen.
Vooralsnog staat het “Team Limburg” op de tweede plaats.

Het voorlopige programma voor
2020, eerste helft ziet er als volgt
uit.
Noteer de data alvast in je agenda.
Vr. 10 jan. Jaarvergadering
Vr. 24 jan. B- & C avond
Vr. 7 febr. B- & C avond
Za. 29 febr. VVA Snoek dag
Vr. 13 maart B- & C avond
Za. 28 maart Forelvissen op de vijver.
Vr. 17 april B- & C avond
Za. 25 april Brasemvissen
………….mei vissen met de Com.
Specials
Za. 4 juli vissen te Tiel.
Za. 22 aug. Vissen op de Maas te
Roermond.

Uitwisseling met de vliegvissers uit tiel
Zaterdag 6 juli hebben 14 leden de uitnodiging aanvaard om te gaan vissen
bij onze vrienden in Tiel.
Om 9.30 uur zijn we ontvangen in hun clubhuis.
Hierna zijn we naar het viswater, een plassengebied, gegaan.
Mooie omgeving en dito viswater. De vangsten waren wisselend.
Om 12.30 uur stond de lunch gereed. Een aangename verrassing was het
feit, dat iedereen werd getrakteerd op een bak aardbeien. We zijn uiteindelijk in de Betuwe. Flipje uit Tiel was kennelijk langs geweest.
Na de middagpauze zijn we gaan vissen op de stromende rivier “de Linge”.
Hier zaten mooie grote vissen en werden regelmatige rooie rijers gevangen
van formaat.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met mooi weer maar wel met
wisselende vangsten.
Had de een geblankt, had de ander er bijna 40 gevangen.
Ook door de kunst af te kijken kun je op een hoger niveau komen.
Immers oefening baart kunst.
Op zaterdag 2 november komen de mannen van Tiel naar Weert, om de
strijd aan te binden om de snoek/wisseltrofee. Deze is momenteel nog in
het bezit van de VVA St. Petrus.
Harrie Meusen
Voorzitter

De VNV komt naar je toe!
De populaire thema avonden van de VNV die in het verleden met name in de Regio Noord-Oost werden georganiseerd, krijgen een landelijk vervolg. Komend najaar en voorjaar vinden deze avonden plaats op vijf verschillende
locaties verspreid in het land.
De eerste serie lezingen heeft als titel Hogere Viskunde. Deze lezing wordt verzorgd door Pieter-Bas Broeckx, bekend van zijn vele publicaties over vliegvissen. Pieter-Bas was ook enige tijd redactielid van De Nederlandse Vliegvisser en is actief binnen de Vis Technische Dienst.
Pieter-Bas studeerde aan de Hogeschool Zeeland en is afgestudeerd als aquatisch ecoloog aan de Universiteit
van Wageningen. Tegenwoordig werkt hij voor Bureau Waardenburg, een ecologisch adviesbureau. Hij is gespecialiseerd in visonderzoek en houdt zich voornamelijk bezig met diverse monitoringsprojecten.
Voor ons vliegvissers is het belangrijkste dat hij als fanat iek en succesvol vliegvisser bereid is zijn kennis over de
vis en het vissen erop met ons te delen.
Door zijn wetenschappelijke achtergrond kijkt Pieter-Bas op een andere manier naar vissen en hun gedrag. Dit
heeft gezorgd voor een beter inzicht in het gedrag van vissen.
In zijn lezing maakt hij inzichtelijk wat de vis beweegt, hoe de vis reageert en waarom de vis de ene keer bijna alles
wat hem voorgezet wordt met graagte consumeert en de andere keer zeer selectief is of helemaal geen zin heeft.
Op een onconventionele manier licht hij zijn ideeën en waarnemingen toe. Op deze avond word je geïnspireerd om
na te denken waarom een vis doet wat ie doet en hoe je daar als (vlieg)visser je voordeel mee kunt doen. Na het
bijwonen van deze lezing zal je de volgende keer met een ander inzicht aan de waterkant staan.
Kortom hij biedt ons een inkijkje in het vissenleven waar we ons voordeel mee kunnen doen. Als vliegvisser mag je
deze avond dus niet m issen.
De thema-avonden zijn in eerste instantie bedoeld voor VNV leden en leden van een club die bij de VNV is aangesloten. De toegang is gratis.

PROGRAmmA
Zwolle, 8 oktober 2019
Sio Zalencentrum
Thorbeckelaan 2
8014 AZ Zwolle
Bilthoven, 12 november 2019
Sportvisserij Nederland
Leijenseweg 115
3721 BC Bilthoven
Veldhoven, 10 december 2019
Party centrum ’t Witven
Runstraat 40
5504 PE Veldhoven
Vlaardingen, 18 februari 2020
VVV Kunst en Vliegwerk
Zwaluwenlaan 480
3136 VH Vlaardingen
Oudorp, 10 maart 2020
Wijkcentrum De-Oever
Amstelstraat 1
1823 EV Oudorp (Alkmaar)
Voor alle locaties geldt: ontvangst vanaf 19.30 uur (gratis koffie en thee )
Aanvang lezing 20.00 uur; einde tussen 22.00 en 22.30 uur
Aanmelding per email aan Piet van der Sar; sar@telfort.nl is noodzakelijk i.v.m. met de maximale zaalcapaciteit
(max ca 50 personen). Uw aanmelding geeft ons ook de mogelijkheid om u te informeren als er onverhoopt iets in
het programma gewijzigd wordt.

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 18 oktober:
Henk Kneepkens
zaterdag 2 november:
Frans Heuvelmans
vrijdag 15 november:
Wil Dirks
vrijdag 13 december:
Gijs Brouns
Coördinator
Jeroen Kleijn

Henk Kneepkens
0495-524203
06-10108844
Wil Dirks
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
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: 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

http://www.fasnaflyfishing.com

