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

PROgRAmmA 2018
Zaterdag 28 april: Brasemvissen
1 en 2 juni: Visweekend op de Kyll

Vliegvissen op brasem
Op zaterdag 28 april is het weer zover.
Het traditionele vliegvissen op brasem staat dan op de planning.
Voorafgaand aan deze visdag zal het management de rivier op allerlei
stekken afzoeken, waar zich de Abramis brama’s bevinden.
Garanties worden niet gegeven, wel wordt er alles aan gedaan om deze
dag tot een succes te maken.
Niet in de laatste plaats door de inzet van de mobiele keuken van chef-kok
Riny.
Hij zal deze dag weer culinair op de kaart zetten!
Probeer te carpoolen, daar de parkeervoorziening op sommige plekken
beperkt is.
We verzamelen om 8.00 uur bij "de Lucht" in 's Hertogenbosch.
Waar we gaan vissen zal hier bekendgemaakt worden.
Neem in ieder geval een waadpak mee alsmede een #5-6 hengel, om de
dikke brasems te kunnen drillen.
Wil je meegaan?
Maak dan € 5,– over naar onze penningmeester, onder vermelding van
brasemvissen.
Doe dit voor 20 april!!
Witviscommissie

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

forellendag
Zaterdag 24 maart is de club neergestreken bij Landgoedvisserij Someren.
Om 9.30 uur hebben zich al 23 enthousiaste vliegvissers verzameld in de
lodge onder het genot van een bakje koffie.
Na de briefing ging men richting vijver waar voor ons 200 forellen uitgezet
gingen worden.
Aanvankelijk was het moeilijk, maar toen de zon tevoorschijn kwam ging
het een stuk beter.
Om 12.00 uur stond een heerlijke lunch gereed.
Om 13.00 startte de middagsessie.
En toen omstreeks 16.00 uur een einde kwam aan deze mooie dag,
hadden we toch het grootste deel van de vissen kunnen verschalken.
Vissen schoonmaken en nog even genieten op het terras van een bruine
Leffe.
De dag kon niet meer stuk!
Was je er niet bij, heb je toch weer wat gemist!!!
Harrie Meusen
Voorzitter

Vissen bij Vliegvisvereniging "De flymph"
Op zaterdag 10 maart zijn we op uitnodiging van de Flymph gaan vissen op
forel.
Ze hebben daar in Veldhoven de beschikking over een prachtige visvijver.
Speciaal voor deze dag gevuld met ruim 450 forellen, waaronder 10 grote
exemplaren en 2 grote goudforellen.
Jaarlijks wordt hier gevist om een beker, de Jac Dielis bokaal.
Wij als gastvisser konden deze beker niet winnen.
Onder het genot van een kopje koffie werd tijdens de briefing verteld hoe
deze dag zou verlopen.
De organisatie had het prima voor elkaar en met de Brabantse gezelligheid
erbij kon deze dag alleen maar slagen.
En dat deed hij. Ondanks dat de forellen niet erg veel zin hadden in de vliegen. Het water was te koud. De dag tevoren was de vijver nog dichtgevroren.
's Morgens werd door eenieder gevist met de nimf, genaamd anorexia.
's Middags was de vliegkeuze vrij.
Tijdens de middagpauze liet men koffie, soep, snacks en broodjes aanrukken.
Om 16.00 uur kwam er een einde aan deze enerverende visdag.
Op naar de uitslag.
En wat bleek? Ondanks dat de leden van VVA St. Petrus ver in de minderheid waren, bezetten ze toch plek 1 voor Jeroen Kleijn en plek 2 voor Bas
Meusen.
Beiden met evenveel forellen, alleen Jeroen had een grotere gevangen.
Jeroen kreeg een waardebon en een mooie ingelijste zalmvlieg en Bas een
fles wijn.
Martin Weitmans van de Flymph werd 3de en mocht de beker in ontvangst
nemen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met dank aan bestuur en
leden van de Flymph.
En wellicht mogen we nog eens op herhaling!
Degenen die niet mee zijn gegaan hebben echt iets gemist!
Harrie Meusen
Voorzitter VVA St. Petrus.

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
0032-89703754

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

