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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 2018
Vrijdag 21 september: Binden van
vliegen voor Meerheuvel vissen.
Zaterdag 6 oktober: Vissen te
Meerheuvel
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.

Jaarlijkse BBQ
Op zaterdag 15 september vindt de jaarlijkse BBQ plaats, in en buiten het
Botenhuis.
Aanvang is om 17.00 uur.
De partner is ook welkom!
Opgave bij Frans Berkvens, door € 5,– p.p. over te maken, onder vermelding van BBQ 2018.
Doe dit voor 9 september i.v.m. het te bestellen vlees.
Onze chefkok zorgt wederom voor een, zoals we van hem gewend zijn,
spetterend buffet, waarop de bekende hielhammen niet zullen ontbreken!
Koffie en thee zijn gratis, de overige dranken zijn voor eigen rekening.

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

Op de bindavond van 21 september worden vliegen voorgebonden, waarmee op de Meerheuvel gevist kan worden.
De Bindcommissie

Special Vliegvissen op de
Meerheuvel
De werkgroep Special van de VVA-St Petrus organiseerd 2x /jaar een activiteit buiten
de normale activiteiten om….dus een extraatje…een leuke dag…natuurlijk wel
gericht op het Vliegvissen…
Op 6 oktober 2018 gaan we met de leden vd VVA(die zich opgegeven hebben) naar
Dilsen in het buurland Belgie, waar op een korte afstand van Weert(30 km) een
prachtig forelwater is gecreëerd …DE MEERHEUVEL..

Algemene info:
Wij hebben tijdens deze dag de mogelijkheid om dit mooie vliegviswater te gaan
ontdekken,
De vismogelijkheden zijn:
•
•
•

Belleyboten(eigen BB)
Roeiboot (2 persoons-2 boten aanwezig)
Oevervisserij (mogelijk langs de zuid-oost oever

Wel je meer weten over de Meerheuvel..? bezoek dan de site..
https://meerheuvel.webnode.be/
Richtlijnen visserij voor deze dag:
Het is een diep helder water tot 25mtr! Met een mooi bestand aan regenboogforellen
en bruine forel. Hengelklasse #6-7- WF Floating -Raadzaam zijn dan ook
intermidiate of zinklijnen div. zinksnelheden(4-7 IPS) lange leaders 4mtr-tipdikte min.
00,18 vanwege de grootte vd vissen…50-80 cm !!.wij vissen weerhaakloos! Om de
vissen niet te beschadigen! Het dragen van een reddingsvest is verplicht!!(in BB
of roeiboot)
Het is relatief koud water….Belleyboters adviseren wij een neopreen waadpak.
Waden vanuit de kant is risicovol en niet raadzaam…oever loopt stijl af!
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Opgave voor deelname aan deze Special dag……
Keuze uit:
A:

Belleyboot

B:

Roeiboot max 4 pers.

C:

Oevervisserij

Aanmelding voor deze dag met keuze voorkeur voor 15 AUG 2018
bij Gijs Brouns en F.Berkvens-per mail;
gijs.brouns@hotmail.com
fberkvens@upcmail.nl

VVA St-Petrus Commisie specials:
Hans-Bas-Peter en Gijs

Opgave mogelijk tot 25 augustus

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 21 september:
B&C Frans Berkvens

Zaterdag 15 september:
BBQ Peter van Gils

Coördinator
Jeroen Kleijn

Vrijdag 19 oktober:
B&C Ton Dijkhuis
Zaterdag 3 november:
Snoekdag Frans Heuvelmans
Vrijdag 16 november:
B&C Guus Siezenis

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

Vrijdag 21 december:
B&C Gijs Brouns

06-48935035

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
effA flycastinstructor:

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

http://www.fasnaflyfishing.com

